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ΧΡΗΣΗ ΓΚΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥ HÜGELKULTUR

Εκτός οφέλη της εξοικονόμησης νερού, η 

επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού:

o το κρατά μακριά από τον υπόνομο ή το 

σηπτικό σύστημα, μειώνοντας έτσι την 

πιθανότητα να μολύνει τα τοπικά υδατικά 

συστήματα. 

o Η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού 

για άρδευση επανασυνδέει τους κατοίκους 

των πόλεων και τους κήπους με το φυσικό

κύκλο του νερού.

1
Πρόκειται πρακτική στην οποία το ξύλο θάβεται

μέσα στο χώμα, με σκοπό να αυξηθεί η

κατακράτηση νερού του εδάφους.

o Λόγω της πορώδους δομής του ξύλου

λειτουργεί ως σφουγγάρι όταν αποσυντίθεται

κάτω από το έδαφος.

o Διαπιστώθηκε ότι τα υπερυψωμένα παρτέρια

Hügel έχουν χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης

και είναι μακροπρόθεσμα πιο

αποτελεσματικά, απαιτώντας λιγότερη

άρδευση (εν συγκρίσει με τα συμβατικά

παρτέρια)

2 



ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΑΣΗ

γνωστό επίσης δασόκηπος

o Aντιμετωπίζει την επισιτιστική ανασφάλεια, 

ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα → οι 

κοινότητες αναπτύσσονται και μοιράζονται 

τη δική τους τροφή δωρεάν.

o Επιπλέον, ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η

ανταλλαγή γνώσεων

3

Οργανικό λίπασμα που παράγεται από 

φυτικά και ζωικά απόβλητα με μερική 

αερόβια αποσύνθεση από μικροοργανισμούς

o Πάνω από το 30% των αποβλήτων μας θα 

μπορούσαν θα μπορούσαν να 

κομποστοποιηθούν.

o Το κομπόστ εμπλουτίζει το έδαφος με 

μαυρόχωμα, αυξάνει τη γονιμότητα του 

εδάφους και τα αποθέματα νερού και 

αέρα.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ4



ΤΑΦΡΟΙ

Οι τάφροι (κανάλια νερού) είναι σχεδιασμένα να 

αποθηκεύουν ή/και να διανέμουν και να 

κατευθύνουν τις απορροές νερού, 

απομακρύνοντας τους  ρύπους. 

o Με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην 

περμακουλτούρα, έχουν σχεδιαστεί για να 

επιβραδύνουν και να αποθηκεύουν την 

απορροή, απλώνοντάς την οριζόντια κατά 

μήκος μιας έκτασης, διευκολύνοντας έτσι τη 

διείσδυση απορροής στο έδαφος. 

5
o Η ομαδοποίηση καρποφόρων δέντρων είναι μια 

τεχνική της περμακουλτούρας για κήπους 

ανθεκτικούς σε ασθένειες και με υψηλή απόδοση. 

o Η ομαδοποίηση παρέχει ένα σχέδιο για την 

ανάπτυξη διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων, το 

οποίο μπορεί να μειώσει τον φόρτο εργασίας και να 

αυξήσει την απόδοση με την πάροδο του χρόνου. 

o Ο στόχος της ομαδοποίησης είναι να καλλιεργηθεί 

ένα κεντρικό στοιχείο, όπως ένα καρποφόρο δέντρο, 

μαζί με πολυλειτουργικά φυτά που θα μπορούσαν 

να αναπτυχθούν μαζί του.

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ6



ΓΕΩΡΓΟΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
Η γεωργοδασοκομία είναι ένα σύστημα διαχείρισης 

χρήσης της γης, στο οποίο τα φυτά καλλιεργούνται γύρω 

ή μεταξύ καλλιεργειών ή βοσκοτόπων. 

o Πολύ αυξημένες αποδόσεις από βασικές 

καλλιέργειες τροφίμων

o Ενισχυμένη διαβίωση αγροτών από την παραγωγή 

εισοδήματος, αυξημένη βιοποικιλότητα

o Βελτιωμένη δομή και υγεία του εδάφους, μειωμένη 

διάβρωση και δέσμευση άνθρακα.

7
Η σπείρα είναι ανυψωμένη στο κέντρο.

o Ορισμένα σημεία της σπείρας θα έχουν περισσότερο 

ηλιακό φως, άλλα περισσότερη σκιά. 

o Ορισμένες περιοχές θα διατηρήσουν την υγρασία 

καλύτερα, ενώ τα πιο ανυψωμένα μέρη προσφέρουν  

αποστραγγισμένο και πιο ξηρό έδαφος. 

ΣΠΕΙΡΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ8
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https://www.youtube.com/embed/uZXMOfkrZYA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/uZXMOfkrZYA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hCJfSYZqZ0Y?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hCJfSYZqZ0Y?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KfRojQcHmno?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KfRojQcHmno?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/LVDiaOdreuQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/LVDiaOdreuQ?feature=oembed
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https://www.youtube.com/embed/W-f2genlUZI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/W-f2genlUZI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ESIbP_oh90w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ESIbP_oh90w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/l1z0Dm3TDdc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/l1z0Dm3TDdc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/K4KyMigIZKo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/K4KyMigIZKo?feature=oembed


Βιβλιογραφικές 
αναφορές

1. Change Food; Food Forests 
“https://www.changefood.org/plant-eat-share/food-
forests/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.

2. EPA; Composting At Home 
“https://www.epa.gov/recycle/composting-home.” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.

3. Grey Water Action; “https://greywateraction.org/greywater-
reuse/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

4. Modern Farmer; Herb spirals 
“https://modernfarmer.com/2020/11/herb-spirals/.” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

5. Permaculture Research Institute; The Magic and Mystery of 
Constructing a Herb Spiral and Why Every Suburban Lawn 
Should Have One 
“https://www.permaculturenews.org/2015/04/17/the-
magic-and-mystery-of-constructing-an-herb-spiral-and-why-
every-suburban-lawn-should-have-one/.” Πρόσβαση στις 24 
Ιουνίου 2021.

6. Susdrain; Swales „https://www.susdrain.org/delivering-
suds/using-suds/suds-components/swales-and-
conveyance-channels/swales.html. Πρόσβαση στις 24 
Ιουνίου 2021

7. Tenth Acre Farm; How to Build a Permaculture Fruit Tree 
Guild “https://www.tenthacrefarm.com/how-to-build-a-
fruit-tree-guild/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.

8. Wikipedia; „https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost.” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

9. Wikipedia; Agroforestry 
„https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry” Πρόσβαση 
στις 24 Ιουνίου 2021. 

10. Wikipedia; Grey water 
“https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_water.” Πρόσβαση 
στις 24 Ιουνίου 2021. 

11. Wikipedia; Hügelkultur 
„https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCgelkultur.” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021. 

12. Wikipedia; Permaculture 
„https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture.” Πρόσβαση 
στις 24 Ιουνίου 2021.

13. Wikipedia; Swale 
„https://en.wikipedia.org/wiki/Swale_(landform).” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.

Σας ευχαριστούμε!
Έχετε ερωτήσεις;

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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