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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Όταν σχεδιάζετε μια καλλιέργεια σύμφωνα με την έννοια 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 την ιδιοκτησία σας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της καλύτερης δυνατής

αξιοποίησης των φυσικών χαρακτηριστικών του αγροτεμαχίου σας, η περμακουλτούρα προσβλέπει

στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης. Τι μπορεί να ευδοκιμήσει στο

αγρόκτημά μου; Τι χρειάζονται αυτά τα φυτά για να ευδοκιμήσουν; Ποια είναι τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του αγροκτήματός μου;

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

θα εναλλάσσονται με άλλες μεγαλύτερες και εκτεταμένης χρήσης. Σχεδιάστε τις ζώνες και

ενσωματώστε σ' αυτές φυσικές μορφές όπως δίχτυα, μαιάνδρους ή κύματα.
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OΙ ΠΕΝΤΕ ΖΩΝΕΣ

● Zone 0: Σπίτι ή διαμέρισμα

● Zone 1: Λαχανόκηπος, Βοτανόκηπος

● Zone 2: Λαχανόκηπος ή μικρή κτηνοτροφική μονάδα

● Zone 3: Οπωροφόρα ή/ και καρυόκαρπα δέντρα 

● Zone 4: βοσκότοπος

● Zone 5: άγρια φύση, τόπος ανάπαυσης για τον 

άνθρωπο και αγρανάπαυση 
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ΖΩΝΗ 1: ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ, ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΣ01
• 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.

• 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 οικοδομικού υλικού κατά τον

σχεδιασμό.

• Η σωστή διαβάθμιση και η χρήση διαπερατών διαδρόμων θα μπορούσε να ήταν μια επωφελής πρακτική στη ζώνη

αυτή.

• Όλα τα τμήματα αυτής της ζώνης θα πρέπει να διαθέτουν οργανικό λίπασμα. Το έδαφος θα μπορούσε να είναι ένα

ωραίο χαλίκι που προσφέρει άνεση στο περπάτημα ενώ θα πρέπει να διατηρείται καθαρό και να βοηθά στη μείωση του

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.



ΖΩΝΗ 2: ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ Ή ΜΙΚΡΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ01
• 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 χρήσεων.

• Τo ζωικό κεφάλαιο μπορεί να τοποθετηθεί σε αχυρώνες και στάβλους όπου θα αποθηκεύονται τα αποθέματα για την

εκτροφή τους.

• Tα ανθεκτικότερα εδώδιμα μονοετή φυτά και πολυετή φυτά θα μπορούσαν να καθιερωθούν ως τα κύρια προϊόντα

παραγωγής της περμακουλτούρας



ΖΩΝΗ 2: ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ Ή ΜΙΚΡΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ01
• Δύο επιπρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν να προστεθούν στη ζώνη αυτή 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, ο

οποίος εγγυάται οικονομική ανεξαρτησία μέσω της αναζωογόνησης του οικοσυστήματος. Οι μονάδες περμακουλτούρας

πρέπει να είναι μόνιμα και εν δυνάμει ζωντανά συστήματα.



ZΩΝΗ 3: ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ ΚΑΡΥΟΚΑΡΠΑ 

ΔΕΝΤΡΑ
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• Γνωστή ως και ως «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 ακραίων καιρικών φαινομένων.

• Αυτή η ζώνη μπορεί να μην έχει καν αρδευτικό εξοπλισμό αλλά να ποτίζεται μόνο από τις

βροχοπτώσεις. Έτσι, η κατασκευή καναλιών και νερόλακκων θα έκανε τεράστια διαφορά στην

επιβράδυνση της αποστράγγισης 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.



ZΩΝΗ 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ01
• Η Ζώνη 4 αποτελείται από ένα φάσμα συλλογής άγριων καρπών. Αυτή η ζώνη μπορεί να βρίσκεται εκτός των φυσικών

ορίων της ιδιοκτησίας σας.

• Οι 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.



ZΩΝΗ 5: ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ, ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟ ΚΑΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ01
• Η Ζώνη 5 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 ανθρωπογενή 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 της 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.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
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Το σήμα κατατεθέν της περμακουλτούρας είναι η «Πολυκαλλιέργεια αντί η Μονοκαλλιέργεια.» 

Πλεονεκτήματα πολυκαλλιέργειας:

• Τα φυτά προστατεύουν το ένα το άλλο από τα φυτοπαράσιτα και τις ασθένειες.

• Η πολυκαλλιέργεια προσελκύει ωφέλιμα έντομα για την καταπολέμηση των φυτοπαράσιτων και των 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.

• 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.  



ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ03
• 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 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 ή ακόμη και

ως χώρος για την καλύτερη διαχείριση των υπολειμμάτων κλαδέματος.



ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ03
• 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

φυτοπαράσιτα.



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.
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