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ΕΝΝΟΙΑ: Ενδιάμεση καλλιέργεια 

 

1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η ενδιάμεση καλλιέργεια είναι μια οικολογική πρακτική στη γεωργία, που 

βασίζεται στην καλλιέργεια διαφορετικών καλλιεργειών (δύο ή περισσότερων) 

στον ίδιο χώρο. Οι διάφορες καλλιέργειες συνδέονται με συγκεκριμένες 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φυτών. Είναι γνωστό ότι 

από τη μία πλευρά κάθε καλλιέργεια επωφελείται από την συνύπαρξη της με 

συγκεκριμένα φυτά και από την άλλη επηρεάζεται από την ύπαρξη άλλων 

φυτών. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες καλλιέργειες αναπτύσσονται καλύτερα εάν 

είναι κοντά σε άλλες και μερικές πρέπει να μείνουν μακριά από κάποιες άλλες. 

 

Αυτό συμβαίνει λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φυτών σε διαφορετικό 

επίπεδο (ανταλλαγή χημικών εκκρίσεων μεταξύ φυτών, διαφορετική 

αλληλεπίδραση με τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, ικανότητα ορισμένων 

φυτών να προσελκύσουν επικονιαστές και άλλων φυτών να απωθούν τα 

παράσιτα, αντιστάθμιση μεταξύ διαφορετικών αναγκών ποτίσματος, 

αντιστάθμιση μεταξύ διαφορετικών αναγκών έκθεσης στον ήλιο, κλπ.). 

 

Η πρακτική ενδιάμεσης καλλιέργειας αυξάνει την ευεξία ενός ή και των δύο 

φυτών, βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα του 

χωραφιού, παρέχοντας έναν βιότοπο για μια ποικιλία εντόμων και οργανισμών 

του εδάφους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχαν σε ένα περιβάλλον 

μονοκαλλιέργειας. 
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2 - Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η ιδέα σχετίζεται στενά με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» και 

πιο συγκεκριμένα με την Καλλιέργεια μέσω της τράπουλας, που εστιάζει 

επίσης στην ενδιάμεση καλλιέργεια, και με τη δραστηριότητα «Εργαστήριο 

κήπου περμακουλτούρας». 

 

Υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με το «Παιχνίδι Ιδανικού 

Μενού»: η ποικιλία των θρεπτικών συστατικών για κάθε καλλιέργεια μπορεί να 

συνδυαστεί με την ικανότητά της να βελτιώνει την ευεξία άλλων φυτών, καθώς 

και του σώματός μας. 

 

Η έννοια συνδέεται επίσης με τις δραστηριότητες «Το ταξίδι της τροφής» και 

«Ο ιστός αράχνης της βιοποικιλότητας». 

 

 

3 - Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω 

Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν την έννοια της ενδιάμεσης 

καλλιέργειας καταγράφοντας μια πρακτική δραστηριότητα. Αυτή θα μπορούσε 

να είναι το ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’ με την τράπουλα, που τους δίνει 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα συντροφικά φυτά (διαφορετικά φυτά που 

επωφελούνται όταν καλλιεργούνται το ένα κοντά στο άλλο) και το οικολογικό 

πλεονέκτημα της πρακτικής ενδιάμεσης καλλιέργειας. 

 

Ακόμα καλύτερα θα ήταν να κάνουν το βίντεο κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας Εργαστήριο κήπου περμακουλτούρας, σε εξωτερικό χώρο 

(στον κήπο) ή σε εσωτερικό χώρο (σε κουτί καλλιέργειας). Επομένως, οι 

μαθητές θα εξηγήσουν την πρακτική της ενδιάμεσης καλλιέργειας δείχνοντας 

πώς να εφαρμόσουν αυτήν την ιδέα σε μια πρακτική δραστηριότητα 
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καλλιέργειας, επιλέγοντας μια ποικιλία φυτών που θα καλλιεργηθούν μαζί στο 

ίδιο κουτί καλλιέργειας και παρουσιάζοντας τα οφέλη αυτής της επιλογής.    

 

 

4 - Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Όλα τα παιδιά θα συμμετάσχουν στον εντοπισμό του στόχου του βίντεο, στο 

σχεδιασμό του εικονογραφημένου σεναρίου και στον καθορισμό των 

απαραίτητων βημάτων για την εφαρμογή του βίντεο. Αργότερα, θα χωριστούν 

σε δύο κύριες ομάδες: η πρώτη ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την τεχνική 

εφαρμογή του βίντεο (σκηνοθεσία, προετοιμασία σκηνικού, διαχείριση 

φωτισμού κλπ.). 

 

Η δεύτερη ομάδα θα είναι μπροστά από την κάμερα όπου θα παρουσιάζει την 

έννοια της ενδιάμεσης καλλιέργειας, θα στηρίζει τη θεωρία με την πρακτική 

δραστηριότητα, θα παρουσιάζει τις διαφορετικές ιδιότητες των επιλεγμένων 

φυτών και θα εξηγεί πώς μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το 

έδαφος με ωφέλιμο τρόπο. 

 

 

5 - Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας 

Η έννοια σχετίζεται από τη μία πλευρά με τις βασικές αρχές περμακουλτούρας, 

όπως η φροντίδα της Γης, που επιτρέπει στα φυτά να στηρίζονται το ένα στο 

άλλο και υποστηρίζει τη διαδικασία αυτογονιμοποίησης του εδάφους. Από την 

άλλη πλευρά, συνδέεται με την επιστήμη, ειδικά με τις χημικές διεργασίες πίσω 

από μια καλή ενδιάμεση καλλιέργεια. 


