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Eίναι τιμή και χαρά να απευθύνω χαιρετισμό για την έκδοση του βιβλίου για το πρόγραμμα κατάρτισης 

«Τεχνικός καλλιέργειας με βιολογικές και παραδοσιακές μεθόδους» του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του προγράμματος που υλοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών πέρασα πολλές ευχάριστες και δημιουργικές ώρες με τους καταρτιζόμενους, ένιωσα τον 

ενθουσιασμό τους να μάθουν να καλλιεργούν και να φροντίζουν τα φυτά τους, και μοιράστηκα τη χαρά 

τους στις επιτυχίες τους. 

Το ανά χείρας βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γνώσης, έμπνευσης, αγάπης για μάθηση 

και ανθρώπινης ζεστασιάς.

Η καλλιέργεια της γης, των φυτών, των ανθρώπων, της ζωής είναι μια καθημερινή προσπάθεια, ένας 

συνεχής αγώνας, δύσκολος και με αντίξοες συνθήκες πολλές φορές, μια μάχη που με επιμονή και υπο-

μονή τελικά κερδίζεται και δίνει καρπούς.

Το βιβλίο αυτό θα προσφέρει χρήσιμες πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια με βιολογικές μεθό-

δους. Η ενασχόληση με τη γεωργία είναι περισσότερο κοντά στον άνθρωπο από οποιαδήποτε άλλη  

ενέργεια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτού του έργου και στο ΚΕΘΕΑ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για το πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποίησε και εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο 

έργο της εκπαίδευσης των μελών της κοινότητας και της επανένταξης.

Μπεμπέλη Ι. Πηνελόπη 
Καθηγήτρια 

Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαιρετισμός
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Πρόλογος
Στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ η εκπαίδευση είναι μια πολύ σημαντική υπόθε-

ση. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν 

διακόψει πρόωρα το σχολείο ή, παρόλο που έχουν ολοκληρώσει τη βασική 

εκπαίδευση, έχουν τεράστια κενά ή, στις περιπτώσεις που φοιτούν σε ανώ-

τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους.

Σκοπός μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με το σχολείο ή με τη σχο-

λή. Να πιάσουν το νήμα δηλαδή από εκεί που κόπηκε και να επανακαθο-

ρίσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές και επιδιώξεις, καθώς η επαγ-

γελματική τους αποκατάσταση σχετίζεται άμεσα με την ομαλή ένταξη στην 

κοινωνία και την πρόληψη της υποτροπής. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που συμμετέχουν στο  

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καταρχήν δεν είναι εύκολη. Πολλά από τα άτομα 

αυτά δεν έχουν εμπειρία δουλειάς ή, όταν έχουν, αυτή μπορεί να είναι 

αποσπασματική ή διαστρεβλωμένη λόγω της χρήσης ουσιών. 

Εκτός αυτού, πολλές φορές έχουν έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων, 

οποιασδήποτε τεχνογνωσίας και βεβαίως πιστοποιήσεων και άλλων τυπι-

κών προσόντων. 

Στις παρούσες συνθήκες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που περνά 

η χώρα μας, η επαγγελματική αποκατάσταση γίνεται μακρινό όνειρο, ενώ 

πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η εύρεση οποιασδήποτε εργασίας προ-

κειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές ανάγκες. Η μεγάλη ανεργία και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός σε όλες του τις μορφές οδηγούν τα άτομα αυτά 

να εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες εργασιακές συνθήκες και απολύσεις 

πριν αποκτήσουν δικαιώματα. 

Οι καταστάσεις αυτές φέρνουν μεγάλο άγχος και ανασφάλεια σε προσω-

πικό επίπεδο, αποδυναμώνουν την πίστη, μειώνουν τις προσδοκίες, ακυ-

ρώνουν τις επιλογές και αποσυνδέουν την εργασία από τη δημιουργία και 

την προσωπική εξέλιξη. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κυρίως η ασφά-

λεια, για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τη ζωή τους.

Με δεδομένα όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση των ευρω-

παϊκών προγραμμάτων προσθέτει σημαντική δουλειά στην ήδη βεβαρημέ-

νη καθημερινότητά μας, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσου-
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με δύο προγράμματα κατάρτισης στο Β΄ εξάμηνο 

του 2012 και στο Α΄ εξάμηνο του 2013: 

• «Τεχνικός Καλλιέργειας με Παραδοσιακές και 
Βιολογικές Μεθόδους» και 

• «Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσι-
κών Οργάνων».

Η επιλογή γι΄αυτά τα προγράμματα έγινε με βάση 

τις δράσεις που υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια 

στην Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση. Και τα 

δύο αντικείμενα συνδέονται με τη φιλοσοφία του 

προγράμματος και αποτελούν μέρος της οικολογι-

κής στάσης που διαμορφώνεται και του σεβασμού 

στη μουσική λαϊκή παράδοση που συνδέεται με τις 

ρίζες μας. 

Τα σημαντικά στοιχεία που συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην οργάνωση και την υλοποίηση των προγραμ-

μάτων κατάρτισης ήταν:

• Η δυνατότητα επιλογής εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων από εμάς τους ίδιους. 

• Η συμφωνία για την πρακτική άσκηση με τα 
αντίστοιχα πανεπιστήμια, Γεωπονικό Αθηνών 
και Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

• Η σύνθεση της ομάδας εκπαιδευομένων με 
ανθρώπους από όλα τα εγκεκριμένα προγράμ-
ματα απεξάρτησης. 

Ο τρόπος που σχεδιάστηκαν τα δύο αυτά προ-

γράμματα και η οργάνωση υλοποίησής τους δια-

μόρφωσαν ένα πλαίσιο ασφαλές για να επιτευ-

χθούν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις, να προάγεται 

η γνώση και να κατακτηθεί η κατάρτιση στα αντικεί-

μενα αυτά. 

Τα οφέλη που απέφεραν αυτά τα δύο προγράμ-

ματα ήταν πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα, και 

αφορούν κυρίως τους εκπαιδευόμενους.

Άμεσα οφέλη: η ίδια η κατάρτιση με την προο-

πτική που δίνει για επαγγελματική αποκατάσταση, 

η δημιουργική απασχόληση, η απόκτηση τυπικών 

προσόντων μέσω της πιστοποίησης και η επιδότηση. 

Παράπλευρα οφέλη: η υιοθέτηση νέων στά-

σεων και αντιλήψεων για την εκπαίδευση, για τον 

εαυτό τους και για τους άλλους μέσα από τις δυ-

ναμικές αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο της ομάδας. 

Πολλοί από τους ανθρώπους προσέγγισαν τα 

προγράμματα για το γεγονός της επιδότησης και 

της δημιουργικής απασχόλησης. Στη διαδικασία 

εξέλιξης των προγραμμάτων απέκτησαν κίνητρο 

προσωπικό να διερευνήσουν την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση με βάση τις νέες γνώσεις και 

αξιοποιώντας ό,τι πόρους ή μέσα διαθέτουν οι ίδιοι 

ή η οικογένειά τους (κτήματα στο χωριό, εργαστή-

ρια, σπίτια, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ).

Τα οφέλη που προέκυψαν άμεσα και παράπλευ-

ρα οδηγούν: στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην αύ-

ξηση της αυτοεκτίμησης και στη διαμόρφωση ενός 

νέου σχεδίου ζωής, και έχουν ως αποτέλεσμα την 

επανένταξή τους στην κοινωνία. 

Ελένη Αναγνώστου, MSc
Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης 

και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα, καθώς και σύμβουλου οργανισμού του 

ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών. 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει την έδρα του στην Αττική και απευθύνεται σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και στις οικογένειές τους. Από το 

1989 στοχεύει στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των 

μελών του. Οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και εφαρμόζονται ψυχοκοινωνικές 

μέθοδοι, χωρίς τη χρήση υποκατάστατων ή φαρμακευτικών ουσιών. Η προσέλευση 

στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, καθώς θεωρείται απαραίτητη η ενεργητική συμμε-

τοχή του ίδιου του χρήστη στην προσπάθεια για αλλαγή τρόπου ζωής.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αποτελείται από:

• Συμβουλευτικά Κέντρα (Αθήνας-Ραφήνας)

• Εναλλακτική Κοινότητα

• Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

• Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης

Οι μονάδες αυτές πλαισιώνονται από τα τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας-

τεκμηρίωσης, καθώς και από διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες.

• Βασικής ιατρικής φροντίδας / διασύνδεσης 

με φορείς υγειονομικής περίθαλψης 

• Κινητοποίησης και προετοιμασίας για 

ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα 

• Ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής

• Ομαδικής και ατομικής θεραπείας

• Μεταθεραπευτικής φροντίδας

• Πρόληψης της υποτροπής και 

διαχείρισης της κρίσης 

• Νομικής υποστήριξης

• Οικογενειακής θεραπείας

• Συμβουλευτικής οικογένειας  

και ζευγαριών 

• Εκπαίδευσης και επαγγελματικού 

προσανατολισμού

• Στέγασης / ξενώνας

• Δημιουργικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες

Παρέχονται υπηρεσίες:

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Τα προβλήματα και οι εξελίξεις στην κοινωνία αποτελούν για τα 

άτομα που συμμετέχουν στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αφορμές μιας 

γόνιμης διεργασίας που αποσκοπεί στη διοργάνωση παρεμβάσεων.

Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συζητούν, μελετούν και απο-

φασίζουν από κοινού το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης των 

παρεμβάσεων, επιζητώντας τη συνεργασία φορέων, συλλόγων και 

πολιτών. Μέσα από τις παρεμβάσεις τα άτομα που συμμετέχουν 

ενεργοποιούνται προσωπικά, συνεισφέρουν και αλληλεπιδρούν με 

την κοινωνία, αποκτούν νέες αξίες και νόημα στη ζωή τους. Μα-

θαίνουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, αναπτύσσουν τις δεξι-

ότητές τους και εκπαιδεύονται. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν 

μια χαρακτηριστική όψη της θεραπευτικής προσέγγισης του ΚΕΘΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, μέσα από τις οποίες διευκολύνεται και η επανέντα-

ξη των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι οικολογικές παρεμβάσεις και η σταθερή ενασχόληση με θέ-

ματα του περιβάλλοντος αποτελούν ξεχωριστό και ιδιαίτερο γνώ-

ρισμα του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από την έναρξη λειτουργίας του 

έως σήμερα. 

Όλα αυτά τα χρόνια το θεραπευτικό πρόγραμμα έχει οργανώσει 

και έχει συμμετάσχει σε ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις οικο-

λογικού χαρακτήρα, όπως δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς παρα-

λιών, απελευθερώσεις άγριων ζώων και πουλιών κ.ά. Παράλληλα, 

ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η οικολογία είναι αξίες που 

διέπουν την καθημερινή λειτουργία της Εναλλακτικής Κοινότητας. 

Στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια αι-

σθήματος σεβασμού και ευθύνης προς το περιβάλλον, το ΚΕΘΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πραγματοποιεί σημαντικές συνεργασίες και δέχεται 

υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης από περιβαλλοντικούς φο-

ρείς και οικολογικές οργανώσεις.

Οι παρεμβάσεις της Παρέμβασης
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Λαχανόκηποι

Κομπόστ

Ανακύκλωση

Στους χώρους της Εναλλακτικής Κοινότητας στη Ραφήνα διατη-

ρούνται λαχανόκηποι με οπωροκηπευτικά προϊόντα. Για τις καλλι-

έργειες εφαρμόζονται οικολογικές μέθοδοι που στοχεύουν στην 

παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. Τα προϊόντα που παράγονται από το λαχανόκηπο καλύ-

πτουν εν μέρει τις διατροφικές ανάγκες των μελών της Κοινότητας, 

στο πλαίσιο της αρχής της αυτοδιαχείρισης.

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί, με την επιστημονική υπο-

στήριξη της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ολοκληρωμένο 

σύστημα κομποστοποίησης, σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτυγχά-

νεται η συνολική διαχείριση των βιοαποδομήσιμων φυτικών απο-

βλήτων της κοινότητας. Στους χώρους βρίσκονται δεκάδες ξύλινοι 

κάδοι, κατασκευασμένοι από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας, και 

εκεί καταλήγουν τα πράσινα απόβλητα που παράγουν οι καλλιέρ-

γειες, οι αποψιλώσεις και οι κουζίνες της κοινότητας. Κατόπιν, με 

τη μέθοδο της κομποστοποίησης και την παραγωγή λιπάσματος, 

πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση των καλλιεργειών με το φυ-

σικότερο τρόπο.

Η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων αποτελεί μια επίσης πρωτο-

ποριακή πρακτική για την προστασία και τη φροντίδα του περιβάλ-

λοντος. Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνεργάζεται με εταιρεία ανακύ-

κλωσης λαδιού, με στόχο την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων 

λαδιών μαγειρέματος της Εναλλακτικής Κοινότητας. Ακόμα, σε 

όλες τις εγκαταστάσεις του θεραπευτικού προγράμματος συγκε-

ντρώνονται για ανακύκλωση οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το 

χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό, σε ειδικούς κάδους. 
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Πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής
Τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες αποτελούν πολυεπίπεδες παρεμβάσεις, που 

αποσκοπούν στην εργασιακή και την ευρύτερη κοινωνική έντα-

ξη. Στα απεξαρτημένα και υπό απεξάρτηση άτομα εντοπίζεται 

συχνά έλλειψη τυπικών προσόντων και επαγγελματικό ιστορικό 

με ισχνή ή περιστασιακή σύνδεση με την αγορά εργασίας λόγω 

της χρήσης ουσιών. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το συ-

χνά περιορισμένο κοινωνικό δίκτυο στήριξης και τον κοινωνικό 

στιγματισμό δημιουργούν φραγμούς στην ομαλή τους ένταξη 

στην αγορά εργασίας. 

Μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται στο ΚΕΘΕΑ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκλη-

ρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε ποικίλα αντικείμενα 

ειδίκευσης. Η συμμετοχή σε αυτές τις οργανωμένες δράσεις 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής 

είναι πολλαπλώς ωφέλιμη για τα άτομα και στοχεύει στην ενί-

σχυση των προσόντων και των πιστοποιημένων γνώσεων, στη 

δημιουργία νέων δεξιοτήτων, στην ενδυνάμωση της προσωπι-

κότητας μέσα από την τόνωση της αυτοπεποίθησης, καθώς και 

στην αντιμετώπιση άμεσων βιοποριστικών αναγκών.

Αφορμή για τη δημιουργία της παρούσας έκδοσης αποτελεί η 

ολοκλήρωση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτ-

λο «Τεχνικός καλλιέργειας με παραδοσιακές και βιολογικές με-

θόδους». Η επιλογή του προγράμματος αυτού έγινε με γνώμονα 

τη συνάφεια του αντικειμένου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, δηλαδή το σεβασμό προς τη φύση και τη 

δραστηριοποίηση σε θέματα οικολογίας. Ταυτόχρονα, οι θετικές 

προοπτικές που διαγράφουν στην αγορά εργασίας, ακόμα και σε 

περίοδο κρίσης, οι επαγγελματικές ειδικότητες που σχετίζονται 

με την οικολογία και το περιβάλλον συντέλεσαν προς την επι-

λογή του. 

Το πρόγραμμα, με συνολική διάρκεια 400 ωρών, αποτελείτο 

από προκατάρτιση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση, και υλοποι-

ήθηκε με τη συμμετοχή 15 ανέργων, που είχαν ολοκληρώσει 

εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης ή βρί-

σκονταν στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Το θεωρητικό 

μέρος της κατάρτισης υλοποιήθηκε στο πιστοποιημένο Παράρ-

τημα του ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ενώ η πρακτική άσκηση 

πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, παρα-

σχέθηκαν στους καταρτιζόμενους συνοδευτικές υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του προγράμ-

ματος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι καταρτιζόμενοι 

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις 

στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, να συμμετέχουν ενεργά 

στις δράσεις των εργαστηρίων του Τμήματος επιστήμης φυτικής 

παραγωγής και να καλλιεργήσουν σε χώρο της Σχολής τα δικά 

τους προϊόντα, τα οποία και συγκομίσανε μετά τη λήξη του προ-

γράμματος. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο της απόκτησης εμπειρίας σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας και της ουσιαστικότερης αφο-

μοίωσης της επιστημονικής γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη δι-

άρκεια των θεωρητικών ενοτήτων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

πρόγραμμα διήμερων εκπαιδευτικών επισκέψεων στον Βοτανικό 

Κήπο Διομήδους, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και σε μεγάλο 

πολυκατάστημα / σούπερ μάρκετ βιολογικών προϊόντων. 

Η τελευταία δράση της ομάδας των εκπαιδευομένων πραγμα-

τοποιήθηκε στον κήπο του κτιρίου της κοινωνικής επανένταξης 

του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ο οποίος αναπλάστηκε από τους κα-

ταρτιζόμενους και αποτέλεσε το χώρο της γιορτής για τη λήξη του 

προγράμματος. 
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Καλλιέργειες των εκπαιδευόμενων του προγράμματος κατάρτισης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ μέσω της παρακολούθησης, της έρευ-
νας και της αξιολόγησης στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
παρεμβάσεών του. Οι διαδικασίες αξιολόγησης συνδέονται με 
την εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων για την αποτίμηση του πε-
ριεχομένου, της οργάνωσης, της υλοποίησης και του οφέλους 
προγραμμάτων ή ευρύτερων κοινωνικών παρεμβάσεων (Rossi 
& Freeman, 1993). Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής και δυναμι-
κή διαδικασία. Ο κύκλος της αξιολόγησης περιλαμβάνει τη διε-
ρεύνηση των αναγκών και το σχεδιασμό, τη δράση, τη συλλογή 
στοιχείων, την εκτίμηση της δράσης και τον επαναπροσδιορισμό 
του σχεδίου μέσω των νέων ευρημάτων με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση. Γι’ αυτό και η αξιολόγηση αποτελεί βασικό άξονα στη 
δουλειά του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης, σκοπός της αξι-
ολόγησης είναι η συνολική αποτίμηση της υλοποίησης και της 
αποτελεσματικότητάς τους και η ανάπτυξη έγκαιρων, τεκμηριω-
μένων παρεμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ώστε να μεγιστοποι-
ηθούν τα αναμενόμενα οφέλη. Κατ’ επέκταση, τα δεδομένα της 
αξιολόγησης δύνανται να αξιοποιηθούν σε ανάλογες μελλοντι-
κές δράσεις. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση του 

προγράμματος κατάρτισης «Τεχνικός Καλλιέργειας με παραδο-

σιακές και βιολογικές μεθόδους» στηρίχτηκε στο μοντέλο της 

δυναμικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο οι διαδικασίες 

αξιολόγησης δεν εφαρμόζονται με τη λήξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αλλά είναι συνεχείς και βαίνουν παράλληλα με την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητρόπουλος, 1999). Παράλληλα 

με την τεκμηριωμένη αποτίμηση στο τέλος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η δυναμική αξιολόγηση παρέχει πολλαπλές δυνα-

τότητες ανάπτυξης έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, μέσω της διαρκούς ανα-

τροφοδότησης όλων των εμπλεκόμενων μερών του προγράμ-

ματος κατάρτισης. 

Με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι, 

εμφανίστηκαν πολύ / πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμε-

τοχή τους στο πρόγραμμα και από το βαθμό κάλυψης των προσ-

δοκιών που είχαν. Ως κυριότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι προσδιόρισαν 1) την από-

κτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων για την ενασχόλησή 

τους με τη βιολογική καλλιέργεια, 2) τη δυνατότητα που είχαν 

να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες του αντικειμένου και 3) 

τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους με δεδομένες τις 

συνθήκες ανεργίας.

Αξιολόγηση και πρόγραμμα κατάρτισης

Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, ανε-

ξάρτητα από το πότε θα πληρωθούμε, είναι ένα βοή-

θημα, μπορεί ακόμα να μην είχα βρει δουλειά.” Ήταν πολύ ενδιαφέρον, ήμουν ενθουσιασμένος 

και ερχόμουν με πολύ όρεξη το πρωί για μάθημα… 

Οι γνώσεις που έχω πάρει θα μου χρειαστούν επαγ-

γελματικά.
”

” Ήταν ενδιαφέρον, μου άρεσε, ήρθα άσχετος και 

έμαθα… ” Οι εισηγήσεις των καθηγητών σε ανοίγουν πνευ-

ματικά και δεν θα έχω τη δυνατότητα να τους ακού-

σω άλλη φορά, μου ανοίχτηκαν ορίζοντες… ήταν μία 

όμορφη εμπειρία. 

” Είμαι πολύ ικανοποιημένος… δεν το περίμενα να εί-

ναι έτσι, το βρήκα οργανωμένο… γενικά ήταν πάνω 

από τις προσδοκίες που είχα… ” Μου άρεσε πολύ εδώ στο Πανεπιστήμιο, πήρα πολ-

λές γνώσεις, δεν περίμενα να είναι τόσο αναλυτικό, 

δεν περίμενα να ασχοληθούμε με τόσα πράγματα.
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Εξερχόμενοι από την εκπαιδευτική διαδικασία όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι ήταν πιο ενημερωμένοι για τις βιολογικές 

καλλιέργειες, όχι μόνο στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, αλλά 

και σε θέματα που άπτονται των επαγγελματικών δυνατοτήτων 

που υφίστανται στο συγκεκριμένο χώρο. Αποκτώντας μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις επαγγελματικές δυνατότητες, 

διαμόρφωσαν ρεαλιστικά σχέδια αυτοαπασχόλησης για το 

μέλλον.

Μου έκανε εντύπωση που οι εκπαιδευτές και οι 

καθηγητές του πανεπιστημίου μάς είπαν ότι αν χρει-

αστούμε κάτι μετά το τέλος της κατάρτισης να τους 

βρούμε…
” Το σεμινάριο σε προσανατολίζει να επιχειρήσεις 

κάπου… εμένα έστω και ερασιτεχνικά με έχει τσι-

γκλήσει. Υπάρχει ένα κομμάτι γης και θέλω να δω 

μετά το σεμινάριο τι μπορώ να κάνω σε αυτή τη γη. 

Το σεμινάριο με οδήγησε να το ψάξω παραπάνω για 

τη γη που υπάρχει.

”

” Δεν θέλεις πολλά λεφτά στην αρχή… εγώ θα το 

παλέψω πάρα πολύ να ασχοληθώ… θα πάω να χρε-

ωθώ, δεν υπάρχει άλλη λύση. ” Το σεμινάριο με βοήθησε για να σκεφτώ σοβαρά 

και παραπάνω για το εάν θέλω να ασχοληθώ.

” Μας είπαν για τους κινδύνους… υπάρχουν έξυπνες 

λύσεις και με πιο λίγα λεφτά, ….θέλει χρόνο, ψάξιμο, 

Είμαι πιο συνειδητοποιημένος… θέλει ψάξιμο για το 

είδος της καλλιέργειας.

” Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου κατάλαβα ότι 

ήμουν στη σωστή κατεύθυνση γι’ αυτά που σκεφτό-

μουν πριν από το σεμινάριο για τις βιολογικές καλλι-

έργειες… Πήρα πληροφορίες για πολλές καλλιέργει-

ες και είναι σημαντικό ότι πήρα τις πληροφορίες από 

ανθρώπους που γνωρίζουν.
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Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης, σε μια περίοδο 

που συμπίπτει με υψηλά επίπεδα ανεργίας στην αγορά εργασί-

ας, αναγνωρίστηκε από τους περισσότερους εκπαιδευόμενους 

ως «ευκαιρία» και «δυνατότητα» για να βελτιώσουν τις επαγγελ-

ματικές τους προοπτικές, να ενισχυθούν οικονομικά και συνολι-

κά, να λάβουν μέρος σε διαδικασίες που αντιστρατεύονται την 

κοινωνική απομόνωση που επιφέρει η κατάσταση ανεργίας. 

Νιώθω τυχερή που με διάλεξαν…”

” Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα στο πρό-

γραμμα κατάρτισης, αυτά τα σεμινάρια είναι πολύ 

χρήσιμα για εμάς, μπορούν να μας ανοίξουν δρό-

μους στην πορεία.

” Σου υπενθυμίζει ότι αξίζεις παρά την ανεργία, είχα 

ξεχάσει κάποια θετικά του εαυτού μου…

” Ένιωσα ότι ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, 

το ΚΕΘΕΑ μου στάθηκε. ” Μέσα στη ζωή έχω καταλάβει ότι όλα παλεύονται 

και κερδίζονται με κόπο και τώρα, στην κρίση, άμα το 

παλεύουμε και δεν τα παρατάμε, θα αντέξουμε. Έχω 

μάθει ότι στις δυσκολίες πρέπει να παλεύω.
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Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτι-
σης προσδιορίζεται με γνώμονα τόσο τα άμεσα αποτελέσματά 
τους όσο και με τις απώτερες επιπτώσεις τους στις ομάδες στό-
χου. Στα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι γνώσεις και 
οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν ή και οι στάσεις που διαμορφώ-
θηκαν μέχρι και τη λήξη της κατάρτισης, ενώ τα απώτερα απο-
τελέσματα αναμένονται σε βάθος χρόνου και σχετίζονται με τη 
βελτίωση της επαγγελματικής, οικονομικής ή και κοινωνικής θέ-
σης ή ακόμα και με την αλλαγή συμπεριφοράς (Χασάπης, 2000). 

Τα δεδομένα της αξιολόγησης παρέχουν επίσης σαφείς εν-
δείξεις για άλλα ευρύτερα και εξίσου σημαντικά οφέλη, που 
σχετίζονται με χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου. Τέτοιου εί-
δους, ευρύτερου χαρακτήρα, αποτελέσματα θα πρέπει να συνε-
κτιμώνται ως βασικά στοιχεία αξιολόγησης ενός προγράμματος 
κατάρτισης (Κάραλης, 2004), ιδίως όταν το τελευταίο λαμβάνει 
χώρα σε περίοδο οικονομικής κρίσης με υψηλά επίπεδα ανερ-
γίας και ταυτόχρονα απευθύνεται σε ομάδα που συγκεντρώνει  
χαρακτηριστικά κοινωνικής ευπάθειας. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης αποτέλεσε για τους 

εκπαιδευόμενους μια ευκαιρία κοινωνικής επανασύνδεσης και 

εξόδου από τις συνθήκες ανεργίας. Η πρόσβαση σε οικονομι-

κούς πόρους και η εμπλοκή σ’ ένα επίσημο σύστημα παροχής 

υπηρεσιών κατάρτισης συνέβαλαν στην ανάπτυξη του αισθήμα-

τος κοινωνικής συμμετοχής. Η συμμετοχή τους σε μία συλλογι-

κού χαρακτήρα διαδικασία παρείχε τη δυνατότητα για κοινωνική 

αλληλεπίδραση, επικοινωνία, ανάπτυξη σχέσεων και δημιουργία 

δικτύων υποστήριξης μέσω της σύνδεσης με επαγγελματίες του 

χώρου. Η υποκειμενική ερμηνεία της ανεργίας ως ζήτημα ατο-

μικής μειονεκτικότητας αποδυναμώθηκε και σε μεγάλο βαθμό 

μετατράπηκε σε αναγνώριση των προσωπικών ικανοτήτων και 

σε ενεργοποίηση για την ανάληψη δράσης. Η κατάρτιση σ’ ένα 

αντικείμενο που οι ίδιοι επέλεξαν συνέβαλε καθοριστικά στην 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης. 

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η υλοποίηση ανάλογων προ-

γραμμάτων θεωρείται μια καλή πρακτική για τον πληθυσμό στό-

χο, καθώς δύναται να συνεισφέρει στην κοινωνική και εργασια-

κή τους ένταξη. 
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Τεχνικές 
καλλιέργειας  
με βιολογικές  
και παραδοσιακές 
μεθόδους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελεί πολύ ση-

μαντικό ζήτημα, που απασχολεί τόσο τους καταναλωτές 

όσο και τους παραγωγούς, σε παγκόσμια πλέον κλίμακα. 

Η πίστη των καταναλωτών στην ασφάλεια και την ποιότη-

τα των τροφίμων κλονίζεται συνεχώς, τόσο από τα ποικίλα 

διατροφικά σκάνδαλα όσο και από τη συνεχή υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Σήμερα οι πολίτες/καταναλωτές των 

προϊόντων είναι πιο απαιτητικοί και ενημερωμένοι, και 

αναζητούν ποιοτικά προϊόντα με εγγυήσεις σχετικά με την 

προέλευση αλλά και τη διαδικασία παραγωγής τους.

Πολλές έρευνες κοινής γνώμης που πραγματοποιήθη-

καν τα τελευταία χρόνια αναδεικνύουν ότι υπάρχει σαφής 

στροφή του κοινού προς τα βιολογικά προϊόντα στις αγο-

ρές τροφίμων. Ταυτόχρονα, ερευνητές, φορείς άλλα και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνουν όλο και περισσότερο 

τη βιολογική γεωργία ως μια σοβαρή πρόταση προς την 

κατεύθυνση παραγωγής ασφαλών τροφίμων, παράλληλα 

με την προστασία του περιβάλλοντος.
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Τι είναι η βιολογική γεωργία
Ως βιολογική ή οικολογική γεωργία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μια ήπια και φι-

λική προς το περιβάλλον μορφή γεωργίας, που υλοποιείται χωρίς τη χρήση χημικών 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs), ορ-

μονών, αντιβιοτικών και συντηρητικών στα φυτά, τα ζώα και τα μεταποιημένα προϊό- 

ντα. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα παραγωγής βασιζόμενο στην αμειψισπορά (την 

εναλλαγή των καλλιεργειών), στην ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της 

ζωικής κοπριάς, στη χλωρή λίπανση, στην ήπια χρήση των γεωργικών μηχανημάτων 

και στις βιολογικές και φυσικές μορφές αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών 

των καλλιεργειών. Βασική επιδίωξη είναι η προστασία του περιβάλλοντος με χρήση 

ανανεώσιμων πόρων παραγωγής και η τελική προσφορά στον καταναλωτή βιολογικών 

προϊόντων, τα οποία είναι φυσικά και υγιεινά, φρέσκα και γευστικά.

Χάρη στη βιολογική γεωργία προστατεύεται το αγρο-οικοσύστημα, η βιοποικιλότητα 

και η διατήρηση των ειδών και των φυσικών τους οικοτόπων. Βελτιώνεται η ποιότητα 

του εδάφους και η φυσική γονιμότητά του, καθώς και η ποιότητα του νερού, ενώ υπάρ-

χει μέριμνα για την υγεία και την ευημερία των ζώων. 

 Είναι δύσκολο να δοθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της βιολογικής γεωργίας, 

καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα σύστημα γεωργικής παραγωγής που καθορίζεται 

από ένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά περιλαμβάνει και πολλές άλλες διαστάσεις: κοινω-

νική, περιβαλλοντική, οικονομική, φιλοσοφική κ.ά. Συμφωνά με τη Διεθνή Ομοσπονδία 

των Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM1), «πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων, το οποίο είναι οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο, και 

προάγει την ασφαλή παραγωγή προϊόντων, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του πε-

ριβάλλοντος και τη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων».

 1 Η IFOAM δημιουργήθηκε το 1972 και συγκεντρώνει παγκοσμίως τις οργανώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, 
την πιστοποίηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.
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Σύγκριση των βιολογικών προϊόντων  
με τα αντίστοιχα συμβατικά
Πριν από μία δεκαετία δεν υπήρχαν σαφείς εν-

δείξεις της υπεροχής των βιολογικών προϊόντων 

σε σχέση με τα συμβατικά, και οι καταναλωτές τα 

εμπιστεύονταν περισσότερο από ένστικτο άλλα και 

για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

και υγείας. Πρόσφατα, η γραμμή στην ΕΕ και την 

Ελλάδα άλλαξε και νέες μελέτες της ακαδημαϊκής 

κοινότητας αποδεικνύουν τα εξής:

• Τα βιολογικά προϊόντα υπερέχουν, πρώτα απ’ 

όλα σε θέματα ασφάλειας καταναλωτή και 

παραγωγού, ιδίως σε ό,τι αφορά τους χημι-

κούς κινδύνους από υπολείμματα φαρμάκων, 

νιτρικών, ορμονών κ.ά. Στη βιολογική γεωργία 

δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών φυτο-

προστατευτικών ουσιών. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. σουλτανίνα, 

κηπευτικά), στα βιολογικά προϊόντα η περιε-

κτικότητα επί τοις εκατό (%) των θρεπτικών 

στοιχείων, των αντιοξειδωτικών ουσιών και 

των σακχάρων είναι υψηλότερη ανά μονάδα 

βάρους (στα συμβατικά προϊόντα, μάλιστα, με 

τα ορμονιάσματα και την υπερλίπανση οδη-

γούμαστε σε προϊόντα μεγάλου όγκου, δηλα-

δή νερού). Ο παράγοντας αυτός θα έπρεπε να 

σχετίζεται επίσης και με την τιμή που πληρώ-

νει ο καταναλωτής ανά κιλό προϊόντος και με 

το τι αυτό τελικά περιέχει.

• Η βιολογική γεωργία προστατεύει το περιβάλ-

λον και δεν προάγει μεθόδους που στρεσά-

ρουν τα ζώα στις φάρμες παραγωγής. Με την 

εφαρμογή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης 

περιορίζονται και παράμετροι που σχετίζονται 

με τα λεγόμενα διατροφικά σκάνδαλα της 

συμβατικής γεωργίας (βλ. τρελές αγελάδες, 

διοξίνες, ορμόνες κ.λπ.).

• Η βιολογική γεωργία συμβάλλει τα μέγιστα 

στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που παρέ-

χει βασικά αγαθά και ανεκτίμητες υπηρεσίες, 

όπως είναι η παροχή οξυγόνου και νερού, 

η τροφή, τα φάρμακα και η ρύθμιση του 

κλίματος, τα οποία δεν μπορούν να αντικα-

τασταθούν από την τεχνολογία. Ο ρυθμός 

εξαφάνισης της βιοποικιλότητας υπολογίζεται 

ότι είναι εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος 

του φυσιολογικού. Σύμφωνα με τον Οργανι-

σμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 

Εθνών (FAO), το 60% των οικοσυστημάτων 

του πλανήτη υποβαθμίζεται, η αποδάσωση 

συνεχίζεται, ενώ το 75% των ποικιλιών των 

καλλιεργούμενων φυτών έχει εκλείψει από  

το 1990.

• Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας δημι-

ουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλη-

σης και ευρωστία στις αγροτικές οικονομίες 

συμβάλλοντας επίσης στη συντήρηση και τη 

βελτίωση των αγροτικών περιοχών. 

• Οι βιοκαλλιεργητές επίσης κερδίζουν το 

σεβασμό των καταναλωτών, καθώς όλο και 

περισσότερα άτομα ανακαλύπτουν τα οφέλη 

της βιολογικής παραγωγής ως προς το περι-

βάλλον, την ευημερία των ζώων, καθώς και 

την κοινωνικοοικονομική υπόσταση.
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Λογότυπα ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα
Δύο πασίγνωστα σύμβολα αποτελούν τη βάση του Λογότυπου της ΕΕ για τα Βιολογικά Προϊόντα: Η Ευρωπαϊκή σημαία –επίσημο σύμβολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 1986– και ένα φύλλο, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα σχήματα για να συμβολίσει τη φύση και την αειφορία. Ο συνδυασμός των δύο 
αυτών συμβόλων δημιουργεί ένα μοναδικό οπτικό στοιχείο το οποίο, από μόνο του, είναι επεξηγηματικό και ελκυστικό.
Το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα θεσπίστηκε από τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΕ) 271/2010 στις 24 Μαρτίου 2010. Η χρήση του διέπεται  
από το Άρθρο 57 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα  
και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η βιολογική γεωργία εφαρμόζεται στην Ελλάδα και τις υπό-

λοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα προϊόντα που 

παράγονται ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση τις προδια-

γραφές των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. Στους 

κανονισμούς αυτούς και τις τροποποιήσεις τους ορίζονται κοινοί 

στόχοι και αρχές προς επίρρωση των κανόνων που θεσπίζονται 

σχετικά με: 

α. όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιο-

λογικών προϊόντων και τους σχετικούς ελέγχους,

β. τη χρήση των ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική 

παραγωγή και αφορούν την επισήμανση και τη διαφήμιση. 

Οι παραπάνω κανονισμοί έχουν εφαρμογή στα γεωργικά  

προϊόντα (φυτικής και ζωικής προέλευσης), συμπεριλαμβανομένων 

των ζώων υδατοκαλλιέργειας, των φυκιών (π.χ. σπιρουλίνα), 

των ζωοτροφών, του αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλι-

κού και των σπόρων για καλλιέργεια. Εφαρμόζονται υποχρεω-

τικά για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις δραστηριότητες 

κάθε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής των βιο-

λογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007, οι γενετικά τροπο-

ποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από 

ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παρα-

γωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κατανα-

λωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση 

βιολογικών προϊόντων.

Κανόνες παραγωγής
Οι κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων καθορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008, τις τρο-

ποποιήσεις τους αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι η παραγωγή προϊόντων με ελάχι-
στη χρήση εισροών και μάλιστα τέτοιων που να έχουν τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, αν όχι 
θετικές. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί ή/και προϊόντα που παράγονται 
από αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο τρόπος παραγωγής είναι τέτοιος 
ώστε να γίνεται εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας.

Ο παραγωγός βιολογικών προϊόντων έχει την κατάλληλη οργάνωση στη μονάδα του και είναι σε θέση να διασφαλίζει ανά 
πάσα στιγμή τη συμφωνία τόσο των μεθόδων που ακολουθεί όσο και των προϊόντων που παράγει με τις παρούσες προδια-
γραφές. 
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Σήμανση βιολογικών προϊόντων - λογότυπο ΕΕ
Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βιολογική 

γεωργία συμβάλλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των κα-

ταναλωτών για την προέλευση και τις ιδιότητες των βιολογικών 

προϊόντων, και η παρουσία του διασφαλίζει τη συμμόρφωση 

της επιχείρησης με τον κανονισμό της βιολογικής παραγωγής  

της ΕΕ.

Από τον Ιούλιο του 2010, το νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολο-

γικά προϊόντα είναι υποχρεωτικό για όλα τα βιολογικά, προσυ-

σκευασμένα τρόφιμα εντός της ΕΕ. 

Ένα προϊόν θεωρείται βιολογικό (δηλαδή προϊόν βιολογικής 

γεωργίας), όταν στην επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό ή στα 

εμπορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωο- 

τροφών περιγράφονται με όρους που υπονοούν για τον αγορα-

στή ότι το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών έχουν 

ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παρα-

πάνω νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, όροι όπως βιολογικό (FR: biologique, IT: biologico), 

οικολογικό (ES: ecolόgico), οργανικό (EN: organic), καθώς και 

τα παράγωγα ή τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» και «οικο», 

μπορούν να χρησιμοποιούνται, μόνα ή σε συνδυασμό, σε όλη 

την έκταση και σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας για την 

επισήμανση και τη διαφήμιση μόνο των προϊόντων που πληρούν 

τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και 

271/2010, όπως ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι παραπάνω όροι που αναφέρονται στη 

βιολογική παραγωγή, πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεω- 

τικές ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. τον κωδικό αριθμό του φορέα ελέγχου στον οποίο 

υπόκειται η επιχείρηση που πραγματοποίησε την πλέον 

πρόσφατη εργασία παραγωγής ή παρασκευής, ο οποίος 

εμφαίνεται επίσης στην επισήμανση, 

β. το κοινοτικό λογότυπο, όσον αφορά τα προσυσκευασμένα 

τρόφιμα, το οποίο εμφαίνεται επίσης στη συσκευασία, 

γ. όταν χρησιμοποιείται το κοινοτικό λογότυπο, ένδειξη του 
τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες 

από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, η οποία εμφαίνεται 

επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο με το λογότυπο και λαμβάνει 

μία από τις ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση:

• «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παρα-

χθεί στην ΕΕ (τουλάχιστον το 98%)

• «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει 

παραχθεί σε τρίτες χώρες (τουλάχιστον το 98%)

• «Γεωργία ΕΕ / εκτός ΕΕ», όταν μέρος των γεωργικών πρώ-

των υλών έχει παραχθεί στην Κοινότητα και μέρος τους έχει 

παραχθεί σε τρίτη χώρα

• «Χώρα παραγωγής», π.χ. «Ελλάδα»: η προαναφερθείσα 

ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να αντικαθίσταται ή να 

συμπληρώνεται από το όνομα μιας χώρας, στην περίπτωση 

που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες (τουλάχιστον το 98%) 

από τις οποίες αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στη 

συγκεκριμένη χώρα (π.χ. Ελλάδα).
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Επιθεώρηση σε μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων
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Διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης
Η θεσμοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ενός 
συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των παραγόμενων βιο-
λογικών προϊόντων είναι αναγκαία και πολύτιμη, τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς και τους διακινητές 
τους.

Το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα περιλαμβάνεται 
στους παραπάνω κανονισμούς και συμπληρώνεται από εθνικές 
νομοθετικές απαιτήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει τη διαφά-
νεια και την αξιοπιστία για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά με ενδείξεις ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτηρεί την εφαρμογή των κανονι-
σμών για τη βιολογική γεωργία και το σύστημα ελέγχου όλων 
των κρατών-μελών, και συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες 
κάθε έτος. Διατηρεί ειδικές επιτροπές που σκοπό έχουν τη διαρ-
κή αξιολόγηση και τη βελτίωση τόσο των σχετικών κανονισμών 
όσο και της λειτουργίας της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην 
ΕΕ γενικότερα. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/νση Βιο- 
λογικής Γεωργίας) εποπτεύει τους Οργανισμούς Ελέγχου & Πι-
στοποίησης αλλά και την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου 
συνολικά (οργανισμοί, παραγωγοί, εταιρείες, εμπορία κ.λπ.). 

Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συστήματος Ελέγχου στην Ελ-
λάδα είναι οι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί Οργανισμοί/Φορείς Ελέγ-
χου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Οι Οργανισμοί 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων οφείλουν 
να πραγματοποιούν, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πλήρη 
έλεγχο της ενταγμένης μονάδας, ενώ παράλληλα μπορούν να 
διενεργούν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, με 
σκοπό την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και 
την ανίχνευση ουσιών που απαγορεύονται για χρήση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007. Επιπλέον, οι οργανισμοί ελέγ-
χου πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Φορείς του Υπουργείου, όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην 
ΟΠΕΓΕΠ- AGROCERT), επιβλέπει τους Οργανισμούς Ελέγχου 
& Πιστοποίησης, όσον αφορά τη λειτουργία τους, καθώς και την 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς τους.

Επίσης ο ΕΦΕΤ και οι περιφέρειες (Δ/νσεις Αγροτικής  
Ανάπτυξης) εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα βιο-

λογικά προϊόντα, άλλα και στους παραγωγούς και τις μονάδες 
παραγωγής που εμπίπτουν στη ζώνη αρμοδιότητάς τους, ανε-
ξάρτητα από τους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης, και 
κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ελέγχει τους Οργα-
νισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων για τη 
διαρκή εφαρμογή του Προτύπου Ποιότητας ΕΝ 45011 (ISO/ΙEC 
65) «Γενικές απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης που λει-
τουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων».

Ένταξη στο σύστημα ελέγχου & πιστοποίησης 
Ο παραγωγός που επιθυμεί να παράγει προϊόντα βιολογικής 
γεωργίας οφείλει να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστο-
ποίησης ενός αναγνωρισμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστο-
ποίησης (ΟΕ&Π).

Κατά την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος ελέγχου, ο υπεύ-
θυνος επιχειρηματίας πρέπει να προβεί: 

• σε πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των χώρων ή/και 
της δραστηριότητας

• στον καθορισμό όλων των συγκεκριμένων μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και των 
χώρων ή/και της δραστηριότητας, για να διασφαλισθεί η 
τήρηση των κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. Η 
περιγραφή και τα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να περιλαμ-
βάνονται σε δήλωση που υπογράφει ο υπεύθυνος επιχει-
ρηματίας. 

Η δήλωση αυτή επαληθεύεται από τον ΟΕ&Π ή την αρχή ελέγ-
χου, η οποία συντάσσει έκθεση που προσδιορίζει τις πιθανές 
ελλείψεις και παραβάσεις των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 
834/2007 και 889/2008. Ο επιχειρηματίας πρέπει να προσυ-
πογράψει την εν λόγω έκθεση και να προβαίνει στις αναγκαίες 
διορθωτικές ενέργειες. 

Ο υπεύθυνος επιχειρηματίας πρέπει να γνωστοποιεί έγκαιρα 
στην αρχή ελέγχου την έναρξη της δραστηριότητας παραγωγής 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, πρέπει να γνωστο-
ποιεί έγκαιρα στον οργανισμό ή την αρχή ελέγχου οποιαδήποτε 
αλλαγή στην περιγραφή ή τα συγκεκριμένα μέτρα.
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ΕΔΑΦΟΣ
Η επικρατούσα αλλά λανθασμένη άποψη για το έδαφος εί-
ναι πως αποτελεί ένα νεκρό υπόστρωμα που το χρειαζό-
μαστε μόνο για τη στήριξη των καλλιεργειών μας και για 
να «σκορπίζουμε» σε αυτό το νερό και τα αναγκαία χημικά 
ή βιολογικά λιπάσματα που απαιτούν οι καλλιέργειές μας. 
Αντιθέτως, στη βιολογική γεωργία το θεωρούμε ζωντανό 
οργανισμό, μέσα στον οποίο ζουν πάρα πολλές μορφές 
ζωής (οργανισμοί και μικροοργανισμοί). Επιδιώκουμε να 
είναι γόνιμο και να έχει καλή φυσική κατάσταση, και φρο-
ντίζουμε για τη βιοποικιλότητα και την αειφορία του. Με τον 
τρόπο αυτό τα φυτά μας θα αναπτύσσονται φυσιολογικά, 
χωρίς να έχουμε ανάγκη τα χημικά/συνθετικά σκευάσματα, 
και θα απολαμβάνουμε προϊόντα καθαρά, υγιεινά και γευ-
στικά. 

Οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο έδαφος όχι μόνο 
συντελούν στην καλύτερη «απορρόφηση» των θρεπτικών 
στοιχείων που περιέχουν τα λιπάσματα από τις ρίζες των 
φυτών, αλλά αυξάνουν και την οργανική ουσία του εδά-
φους. Ένα γόνιμο και πλούσιο σε οργανική ουσία έδαφος 
συντελεί στην καλύτερη συγκράτηση του νερού και την 
πλουσιότερη ανάπτυξη των ριζών. 

Η θρέψη-λίπανση των καλλιεργειών μας δεν πρέπει να εί-
ναι τυχαία αλλά συνιστάται να έχει προηγηθεί ανάλυση εδά-
φους ή ακόμη και φύλλων, προκειμένου να αποφασίσουμε 
ποια λιπάσματα, σε τι ποσότητα και ποια εποχή θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

 
Θρέψη και λίπανση του εδάφους

Πριν αντιμετωπίσουμε το δίλημμα ποια λιπάσματα θα χρησι-
μοποιήσουμε, θα πρέπει πρώτα να αυξήσουμε τη γονιμότη-

τα και τους μικροοργανισμούς του εδάφους με κάποιον από 
τους παρακάτω τρόπους: 

α. με την καλλιέργεια φυτών που τα ονομάζουμε ψυχαν-
θή (η λεγόμενη χλωρή λίπανση, βλ. παρακάτω) στα 
πλαίσια του κατάλληλου πολυετούς προγράμματος 
αμειψισποράς (δηλαδή ποιες καλλιέργειες θα αποφασί-
σουμε να ακολουθούν η μία την άλλη σε ένα δεδομένο 
αγροτεμάχιο, στη διάρκεια 3-4 ετών) 

β. με την ενσωμάτωση στο έδαφος κοπριάς από εκτροφές 
ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορι-
σμούς των ευρωπαϊκών κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 
και 889/2008 γύρω από τη βιολογική γεωργία και των 
Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

γ. με την ενσωμάτωση στο έδαφος άλλων φυσικών-
οργανικών ουσιών (υπολείμματα φυτικών ή/και ζωικών 
προϊόντων, χωρίς χημική επεξεργασία), που παρά-
γονται σε εκμεταλλεύσεις συμμορφούμενες προς τις 
διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. 

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις καλλιεργητικές 
τεχνικές ή τα προϊόντα που προαναφέρθηκαν ή σε περί-
πτωση που αυτά δεν επαρκούν για τη σωστή θρέψη των 
καλλιεργειών μας, μπορούμε να κάνουμε χρήση οργανικών 
ή ανόργανων λιπασμάτων, τα οποία αναφέρονται στον πα-
ρακάτω πίνακα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα προϊόντα 
του πίνακα αυτού που αναφέρονται στην κοπριά ή/και στα 
περιττώματα των ζώων μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
στο βαθμό που δεν δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (π.χ. ρύπανση των υπόγειων υδάτων από υπερ-
βολική χρήση νωπής κοπριάς κ.λπ.). 
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Δειγματοληψία εδάφους

Σωρός από κοπριά
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Θρέψη-λίπανση του εδάφους
Χρησιμοποιούμε είτε οργανικά λιπάσματα είτε διάφορα άλλα υλικά:

Άλλες μορφές λίπανσης (πετρώματα, διάφορα εκχυλίσματα, διάφορα υποπροϊόντα):

Διάφορα πετρώματα 
Φωσφορίτες και απατίτες (περιέχουν φώσφορο), καϊνίτες και λαγκμπεϊνίτες (περιέχουν κάλιο), κιζερίτης 

(περιέχει μαγνήσιο), ασβεστόλιθος (περιέχει ασβέστιο), δολομίτης (περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο), βόρακας 

(περιέχει βόριο), στοιχειακό θείο, σκόνες πετρωμάτων κ.ά.

Εκχυλίσματα από φύκια

Χρησιμοποιούμε εκχυλίσματα από φύκια «Ασκόφυλλο» (Ascophyllum nodosum) ή «Λαμινάρια» (Laminaria 

spp.). Είναι προϊόντα που βοηθούν τα φυτά να αντιμετωπίσουν αντίξοες συνθήκες (π.χ. πολύ χαμηλές ή 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους, παγετούς, το σοκ της μεταφύτευσης κ.λπ.) και αυξάνουν 

την αντοχή των φυτών σε έντομα και ασθένειες.

Εκχυλίσματα από φυτά
Πρόκειται για εκχυλίσματα από φυτά όπως είναι η γιούκα, το νημ κ.ά., τα οποία έχουν θρεπτική αλλά και 

φυτοπροστατευτική αξία και δράση.

Υποπροϊόντα 
επεξεργασίας φυτικών 

προϊόντων

Τα υπολείμματα από διάφορα γεωργικά προϊόντα, που απομένουν από την επεξεργασία τους στις γεωργικές 

βιομηχανίες (οινοποιεία, ελαιοτριβεία, εκκοκκιστήρια βάμβακος κ.λπ.) αντί να αποτελούν εστίες ρύπανσης 

και μόλυνσης του περιβάλλοντος, μπορούν να κομποστοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως υλικά θρέ-

ψης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη βαμβακόπιτα, τη βινάσση (περιέχει κάλιο 40%), τη στάχτη (περιέχει ασβέστιο 

30-50%, κάλιο 8-15%, φώσφορο 3-7%), τα στέμφυλα από τα οινοποιεία, τα ελαιόφυλλα από τα ελαιοτρι-

βεία, τα άλευρα πλακούντα ελαιούχων σπόρων, τους φλοιούς του κακάο, τα φύτρα βύνης κ.λπ.

Υποπροϊόντα 
επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα υπολείμματα από τις βιομηχανίες επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων και ιχθύων. Μάλιστα τα προϊόντα αυτά (που λόγω της δυσκολίας στην επεξεργασία τους θα τα 

βρούμε μόνον ως εμπορικά σκευάσματα και είναι αδύνατο να τα παρασκευάσουμε μόνοι μας) αποτελούν και 

τα βιολογικά υλικά θρέψης που περιέχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άζωτο. 

Τέτοια προϊόντα είναι τα αιματάλευρα, τα δερματάλευρα, τα πουπουλάλευρα και τα κερατάλευρα (περιέχουν 

άζωτο έως 14%), τα ιχθυάλευρα (άζωτο 4-10% και φώσφορο έως 3%), τα οστεάλευρα (φώσφορο 18-

22%), το γκουανό (φώσφορο έως 12%), τα προϊόντα γεωσκωλήκων (είναι κοπριές «μεταβολισμένες» από 

γεωσκώληκες) κ.λπ.

Διάφορα άλλα 
προϊόντα

Υπάρχουν και κάποιες εισροές που δυστυχώς δεν βρίσκουν έως σήμερα ευρεία χρήση ως εμπορικά 

σκευάσματα στην Ελλάδα, όπως τα πριονίδια και τα θρύμματα ξύλου (από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική 

επεξεργασία μετά την υλοτόμηση), οι κομποστοποιημένοι φλοιοί δέντρων, τα άχυρα, η ιλύς βιολογικού 

καθαρισμού κ.λπ.

Οργανική λίπανση:

Χλωρή λίπανση (παραδοσιακή τεχνική, χρησιμοποιείται από παλιά)

Λίπανση με κοπριά (ευρεία χρήση στην Ελλάδα)

Λίπανση με κομπόστ (χρησιμοποιείται κυρίως στις κηπευτικές καλλιέργειες και στους λάκκους φύτευσης των δέντρων)
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Αμειψισπορά

Πώς σχεδιάζουμε την αμειψισπορά  
στα αγροτεμάχιά μας

Με τον όρο αυτό εννοούμε τη συστηματική και προγραμματισμέ-

νη κυκλική εναλλαγή των καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι.

Η αμειψισπορά είναι απαραίτητη γιατί η μονοκαλλιέργεια (δη-

λαδή η καλλιέργεια ενός ή το πολύ δύο ειδών στο ίδιο αγροτε-

μάχιο για πολλά χρόνια) προκαλεί:

• υποβάθμιση του εδάφους (κόπωση, δηλαδή εξαντλούνται 

τα θρεπτικά στοιχεία)

• καταστροφή της δομής του εδάφους και περιορισμό του 

αριθμού και των ειδών των μικροοργανισμών στο έδαφος

• επικράτηση συγκεκριμένων και δύσκολα αντιμετωπίσιμων 

αγριόχορτων (ζιζανίων)

• δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη και την 

εδραίωση εντόμων και ασθενειών που προσβάλλουν τις 

καλλιέργειές μας.

Υπάρχουν 3 βασικές αρχές που θα πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας. Με απλά λόγια, δεν θα πρέπει να ακολουθεί ένα φυτό κά-

ποιο άλλο, το οποίο:

• ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτό

• έχει τις ίδιες θρεπτικές απαιτήσεις 

• έχει το ίδιο εδώδιμο μέρος 

Η διαδοχική καλλιέργεια φυτών που ανήκουν σε διαφορετι-

κή οικογένεια περιορίζει την ανάπτυξη και κυρίως τη μετάδοση 

ασθενειών και παρασίτων. 

Επιπλέον, θα πρέπει η αλληλουχία να γίνεται με κριτήρια τέτοια 

ώστε η καλλιέργεια που ακολουθεί να εκμεταλλεύεται τα πλεο-

νεκτήματα που έχει η καλλιέργεια που προηγείται, σχετικά με τα 

θρεπτικά στοιχεία. Επίσης, αν εναλλάσσονται βαθύρριζα με βρα-

χύρριζα φυτά, δεν συμπιέζεται το έδαφος από μηχανικές αιτίες, 

ενώ η εναλλαγή σκαλιστικών και μη σκαλιστικών φυτών μάς διευ- 

κολύνει στην αντιμετώπιση και τον έλεγχο των αγριόχορτων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και 

πόσο δημοφιλή στους καταναλωτές είναι τα φυτά που επιλέγου-

με (οικονομικά κριτήρια).

Υποστύλωση ντομάτας με καλάμια σε σχήμα πυραμίδας
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Aμειψισπορά και συγκαλλιέργειες
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Για τον καλό σχεδιασμό της αμειψισποράς, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς κατατάσσονται τα φυτά με 

βάση την οικογένεια στην οποία ανήκουν, ποιες είναι οι (μικρές ή μεγάλες) ανάγκες τους σε θρεπτικά 

στοιχεία και ποιο μέρος τους καταναλώνουμε. 

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα πιο δημοφιλή λαχανικά:

Κατάταξη φυτών κατά οικογένειες

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ (Graminae) Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρόμη, Ρύζι

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ (Cruciferae) Λάχανο, Ραπανάκι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Ρέβα

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Cucurbitacae) Κολοκύθι, Καρπούζι, Αγγούρι, Πεπόνι

ΣΚΙΑΔΑΝΘΗ (Umbeliferae) Καρότο, Σέλινο, Μαϊντανός, Μάραθος

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Solanacae) Πατάτα, Ντομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα

ΣΥΝΘΕΤΑ (Compositae) Μαρούλι, Αντίδι, Ραδίκι, Αγκινάρα

ΛΕΙΡΙΩΔΗ (Liliacae) Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο

ΧΗΝΟΠΟΔΙΙΔΕΣ (Chenopodiacae) Σπανάκι

Κατάταξη φυτών βάσει των θρεπτικών τους απαιτήσεων

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ Σταυρανθή, Κολοκυνθοειδή, Σολανώδη

ΛΙΓΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ Σύνθετα, Σκιαδανθή, Λειριώδη

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Φασόλι, Μπιζέλι, Τριφύλλια

Κατάταξη φυτών βάσει του εδώδιμου μέρους τους

ΦΥΛΛΩΜΑ 
Μαρούλι, Λάχανο, Μαϊντανός, Σέλινο, Μάραθος, Αντίδι, Ραδίκι, 

Πράσο, Σπανάκι κ.ά.

ΚΑΡΠΟΣ
Ντομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, 

Κριθάρι, Βρόμη, Ρύζι, Κολοκύθι, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι κ.ά.

ΡΙΖΑ, ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΟΛΒΟΙ Πατάτα, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ραπανάκι, Ρέβα κ.ά.
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Κομπόστ
Ως κομπόστ εννοούμε ένα οργανικό υλικό που 

παράγεται από την ελεγχόμενη αερόβια αποικο-

δόμηση (αλλιώς «ζύμωση») διάφορων φυτικών 

ή ζωικών υπολειμμάτων ή συνδυασμών τους. Η 

αποικοδόμηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια οργα-

νισμών και μικροοργανισμών, όπως είναι οι γεω-

σκώληκες. 

Βασικοί στόχοι της θρέψης με κομπόστ ή κοπριά 

είναι:

• η κάλυψη των αναγκών του εδάφους σε 
οργανική ουσία,

• η καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοι-
χείων και ο εμπλουτισμός του εδάφους με τα 
στοιχεία αυτά,

• η μείωση της έκπλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων λόγω της προσρόφησής τους στο 
έδαφος, 

• η αξιοποίηση των φυτικών/ζωικών υπολειμ-
μάτων και η μείωση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που δημιουργούνται από τη 
διαχείρισή τους,

• η αύξηση της συγκράτησης του νερού από το 
έδαφος,

• η καλύτερη ρύθμιση της εδαφικής θερμο-
κρασίας (γίνεται πιο δροσερό το έδαφος το 
καλοκαίρι και πιο ζεστό το χειμώνα), και

• ο εμπλουτισμός του εδάφους με ωφέλιμους 
μικροοργανισμούς. 

Υπάρχουν έτοιμα κομπόστ στην αγορά, αλλά μπο-
ρεί να φτιάξει κάποιος το δικό του κομπόστ, αφού 
πρώτα συμβουλευτεί τη βιβλιογραφία ή κάποιον 
που έχει σχετική εμπειρία, γιατί ένα ημιτελές κο-
μπόστ μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τα σπορό-

φυτα και τα νεαρά δέντρα. 

Υλικά κατάλληλα  
για κομποστοποίηση

Ως υλικά για κομπόστ μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε φυτικά, ζωικά και διάφορα άλλα υλικά. 

Φυτικά υλικά: 

• φύλλα, κομμένη χλόη, αγριόχορτα, θρυμματι-

σμένοι κλάδοι, άχυρα κ.ά.

• υπολείμματα κουζίνας: φλούδες φρούτων και 

λαχανικών, κοτσάνια κ.ά.

• υπολείμματα γεωργικών βιομηχανιών: φύλλα 

ελιάς, στέμφυλα, υπολείμματα από τον εκ-

κοκκισμό βάμβακος και από την επεξεργασία 

σακχαρότευτλων κ.ά.

Ζωικά υλικά: κοπριές, αιματάλευρα, κρεατάλευ-

ρα, τρίχες, κελύφη αυγών και οστράκων κ.ά.

Διάφορα άλλα υλικά: φύκια, πριονίδια, στάχτη, 

σκόνη πετρωμάτων, παλαιό κομπόστ κ.ά.

Χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε και ποια υλικά 

θα πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ως 

συστατικά για την παρασκευή του κομπόστ.

Υλικά ακατάλληλα  
για κομποστοποίηση

Φυτικά υλικά: ψεκασμένα και ασθενή φυτά, λά-

δια μαγειρικής, αποφάγια και φύλλα από ευκάλυ-

πτο, τούγια, συκιά κ.ά.

Ζωικά υλικά: κόκαλα, εντόσθια, κρέατα, τυροκο-

μικά, αποφάγια κ.ά.

Διάφορα άλλα υλικά: πλαστικά, μέταλλα, γυα-

λιά, χρώματα, χημικά κ.ά.
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Δημιουργία κομπόστ

Οικιακός κομποστοποιητής
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Κομποστοποιημένα ζωικά υπολείμματα και κοπριές
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπονται οι κοπριές 

μόνο από ζώα που εκτρέφονται «βιολογικά ή εκτατικά». Συγκε-

κριμένα, επιτρέπεται η χρήση κοπριάς αγροτικών ζώων, αποξη-

ραμένης αλλά και αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομπο-

στοποιημένων ζωικών περιττωμάτων (συμπεριλαμβανομένης 

της κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών, καθώς και της 

κομποστοποιημένης κοπριάς αγροτικών ζώων) και των υγρών 

ζωικών απεκκριμάτων (υγρή κόπρος, ούρα, «σερμπέτι» κ.ά.). 

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται κοπριές που έχουν 

αναμιχθεί με φυτικά υλικά, όπως θρυμματισμένα κλαδιά, άχυρα, 

φύλλα κ.λπ. Ο σωρός αυτός θα πρέπει να διαβρέχεται, να ανα-

μοχλεύεται 2-3 φορές σε συγκεκριμένα στάδια της ζύμωσης, να 

αερίζεται επαρκώς, και η ζύμωσή του σε τελικό προϊόν να μη 

διαρκεί περισσότερο από 7-9 μήνες, αναλόγως των υλικών του 

κομπόστ και του τρόπου παρασκευής του. 

Οι κοπριές, αναλόγως της προέλευσής τους, έχουν δια- 

φορετική σύσταση σε θρεπτικά στοιχεία. Η πιο πλούσια σε θρε-

πτικά στοιχεία είναι η κοπριά των πουλερικών, ακολουθούν οι 

κοπριές των αιγοπροβάτων και οι προερχόμενες από άλογα και 

βοοειδή. Στην επιλογή του είδους της κοπριάς θα πρέπει να λη-

φθεί σοβαρά υπόψη η πιθανή παρουσία σπόρων άγριων χόρτων 

σε αυτές. Η ορθή κομποστοποίηση της κοπριάς μπορεί να περι-

ορίσει σημαντικά τη βλαστικότητα των σπόρων αυτών.

Τέλος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση χρήσης 

υγρών απεκκριμμάτων ζώων («σερμπέτι» κ.ά.), καθώς οι μη 

επεξεργασμένες μορφές τους ενδέχεται να ρυπάνουν ή να μο-

λύνουν το περιβάλλον αλλά και να δημιουργήσουν τοξικότητες 

στα φυτά.

Ακολουθεί η σύσταση υγρής και στεγνής κοπριάς (διάφορων 

ζώων) σε θρεπτικά στοιχεία, οργανική ουσία και ξηρή ουσία.

Σύσταση (%) διαφόρων ειδών υγρής κοπριάς

Είδος 
κοπριάς

Ξηρή ουσία
Οργανική 

ουσία
Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο CaO MgO

Βόδι 23 20 0,40 0,16 0,50 0,45 0,10

Ίππος 29 25 0,60 0,28 0,53 0,25 0,14

Πρόβατο 36 32 0,80 0,23 0,67 0,33 0,18

Χοίρος 20 18 0,55 0,76 0,50 0,40 0,20

Κότα 26 17-30 1,30-1,70 1,10-1,60 0,60-0,90 2,40-4,00

Σύσταση (%) διαφόρων ειδών στεγνής κοπριάς

Είδος κοπριάς Οργανική ουσία N P K Ca

Βόδι 45 1,5 1,5 4,0 4,1

Πρόβατο 35 1,5 0,6 0,6 0,9

Κότα 40-70 4,0 5,0 4,0 14,0
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Σωρός κομπόστ και μηχάνημα ανάδευσής του
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Χλωρή λίπανση
Με τον όρο χλωρή λίπανση εννοούμε την καλλιέργεια κάποιων 

φυτών (των λεγόμενων φυτών χλωρής λίπανσης ή ψυχανθών) 

με σκοπό όχι να συγκομίσουμε την παραγωγή τους αλλά να τα 

ενσωματώσουμε στο έδαφος σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξής 

τους. Τα φυτά αυτά έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν στις ρίζες 

τους το άζωτο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και να το αποδί-

δουν στο έδαφος, όταν γίνει η ενσωμάτωση. Η αζωτοδέσμευση 

γίνεται με τη βοήθεια κάποιων μικροοργανισμών, των αζωτοβα-

κτηρίων, τα οποία συμβιώνουν με τις ρίζες των φυτών χλωρής 

λίπανσης.

Βασικοί σκοποί της χλωρής λίπανσης είναι: 

• η αύξηση του αζώτου και η συσσώρευση χούμου (οργανι-

κής ουσίας) στο έδαφος

• η μείωση της έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων (κυρίως 

του αζώτου, του ασβεστίου και του καλίου)

• η μείωση της εδαφικής και αιολικής διάβρωσης του εδά-

φους

• η κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους  

(προστασία εδάφους)

• η βελτίωση των συνθηκών συσσωμάτωσης 

• η χαλάρωση του εδάφους και κυρίως  

του υπεδάφους

• η καταπολέμηση των αγριόχορτων (τα φυτά χλωρής λίπαν-

σης σκιάζουν και «πνίγουν» τα αγριόχορτα)

• ο περιορισμός της προσβολής από νηματώδεις 

• η προστασία και η προσέλκυση ωφέλιμων  

οργανισμών

Στοιχεία καλλιέργειας  
των φυτών χλωρής λίπανσης

Η εποχή σποράς των φυτών χλωρής λίπανσης εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η κα-

τάσταση και ο τύπος του εδάφους και ο απαιτούμενος χρόνος 

ανάπτυξης του φυτού χλωρής λίπανσης. Τα περισσότερα φυτά 

χλωρής λίπανσης σπέρνονται Νοέμβριο με Δεκέμβριο. 

Αναλόγως του είδους του ψυχανθούς, των αναγκών μας σε 

ζωοτροφές, της ύπαρξης ή όχι ζώων, του τύπου εδάφους που 

έχουμε και της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας, έχουμε 3 επι-

λογές:

• να τα ενσωματώσουμε την άνοιξη (με τον τρόπο αυτό απε-

λευθερώνεται περισσότερο άζωτο στο έδαφος)

• να τα κόψουμε χαμηλά και να τα αφήσουμε ως εδαφοκά-

λυψη (έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση αγριόχορτων και 

περισσότερη συγκράτηση εδαφικής υγρασίας μέσω της 

μείωσης της εξάτμισης)

• να τα κόψουμε για σανό για να ταΐσουμε τα ζώα μας ή 

να αφήσουμε τα ζώα να βοσκήσουν τη φυτική τους μάζα 

(συνδυασμός βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας-

πτηνοτροφίας). 

Η ενσωμάτωση των ψυχανθών καλό είναι να πραγματοποιείται 

κατά την ανθοφορία τους. Όσο την καθυστερούμε τόσο μεταφέ-

ρεται το άζωτο από το υπόγειο στο υπέργειο τμήμα των φυτών 

χλωρής λίπανσης. 

Ένα κλασικό παράδειγμα χλωρής λίπανσης είναι η σπορά τον 

Νοέμβριο μείγματος από βίκο και κάποιο σιτηρό (π.χ. κριθάρι, 

βρόμη) σε αναλογία 3:1 και σε ποσότητα μείγματος 8-12 κιλά/

στρέμμα. Η ενσωμάτωσή τους γίνεται κατά τον Απρίλιο. Υπάρ-

χουν όμως και πολλά άλλα παραδείγματα, με διαφορετικά φυτά, 

ποικίλες αναλογίες τους στο μείγμα και διαφορετικές εποχές 

σποράς και ενσωμάτωσης. 



Τεχνικές καλλιέργειας με παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους 47

Χλωρή λίπανση

Μέσα στα φυμάτια των ριζών των φυτών χλωρής λίπανσης έχει δεσμευτεί άζωτο από την ατμόσφαιρα
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Πολλαπλασιαστικό υλικό
Για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας χρη-

σιμοποιούνται μόνο σπόροι και αγενές πολλαπλασιαστικό 

υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο. Κατά τη 

διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται η χρήση γενετικώς τροπο-

ποιημένων οργανισμών ή/και προϊόντων που παράγονται 

από τέτοιους οργανισμούς. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό στην αγορά, μπορούν να χρησι-

μοποιούνται και συμβατικοί σπόροι, αρκεί να μην έχουν 

υποστεί επεξεργασία με μη επιτρεπόμενα προϊόντα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο βιοκαλλιεργητής οφείλει να ζητήσει 

σχετική Άδεια παρέκκλισης από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σπόροι

Επαγγελματικά σπορεία

Σπορά
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γενικές αρχές φυτοπροστασίας  
στη βιολογική γεωργία 

Η φυτοπροστασία στη βιολογική γεωργία στοχεύει στην 

αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, δηλαδή στό-

χο έχει να παραμένει ο πληθυσμός των ωφέλιμων σε 

σχέση με τους επιζήμιους οργανισμούς σε τέτοια επίπε-

δα, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα οικονομικής 

σημασίας από τις προσβολές εντόμων και ασθενειών. 

Με απλά λόγια, δεν στοχεύουμε στην ολοκληρωτική 

εξαφάνιση οποιουδήποτε «βλαβερού» οργανισμού αλλά 

στον περιορισμό τους σε μικρούς πληθυσμούς, που δεν 

θα μειώσουν σημαντικά το εισόδημά μας. Η οικολογική 

ισορροπία επιτυγχάνεται με τη σωστή εκτέλεση των απα-

ραίτητων καλλιεργητικών εργασιών (κλάδεμα, λίπανση, 

άρδευση, αποστάσεις φύτευσης κ.λπ.) και με την προ-

στασία των ωφέλιμων οργανισμών. 

Βασικός μας στόχος είναι η πρόληψη και η μη εμφάνι-

ση των ασθενειών και των εντόμων. Η πρόληψη προϋπο-

θέτει την ορθή επιλογή ποικιλιών που είναι κατάλληλες 

για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής μας, 

την εκτέλεση όλων των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών 

επεμβάσεων (οργώματα στο σωστό χρόνο, επιλογή φυ-

τών αμειψισποράς και κατάλληλων αποστάσεων φύτευ-

σης, ορθολογικά κλαδέματα, προληπτικοί ψεκασμοί για 

τη μη εμφάνιση μυκήτων και βακτηρίων κ.λπ.). Μόνον 

όταν είναι απολύτως αναγκαίο χρησιμοποιούνται βιολο-

γικά σκευάσματα (π.χ. αυτά που περιέχουν το βακτήριο 

Bacillus thuringiensis) ή εντομοκτόνα (φυτικής ή ορυ-

κτής προέλευσης), που επιτρέπονται από τους κοινο-

τικούς κανονισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 

καταφέρουμε σιγά σιγά την επίτευξη της πολυπόθητης 

οικολογικής ισορροπίας και της αειφορίας.

Το πότισμα με πύραυλο τις μεσημεριανές ώρες 
δεν συστήνεται γιατί σημαντική ποσότητα νερού εξατμίζεται

Επίπαση (σκόνισμα) φυτών φασολιού
για προληπτική προστασία από το ωίδιο

Η προνύμφη (σκουλήκι) του εντόμου καπνώδης
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Πιο αναλυτικά, μερικές από τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία για τον έλεγχο  
των εντομολογικών εχθρών και των ασθενειών είναι οι εξής: 

Στα φυσικά και τα υγιή βιολογικά αγροτεμάχια μεγάλο μέρος του ελέγχου των εντομολογικών εχθρών γίνεται από τους 

φυσικούς εχθρούς τους. Ο βιοκαλλιεργητής δεν χρειάζεται απαραίτητα να προμηθευτεί από το εμπόριο φυσικούς εχθρούς 

για να τους εξαπολύσει στον αγρό. Αρκεί να γνωρίζει πώς να τους προσκαλεί και να τους διατηρεί σε αυτόν. Αν δεν υπάρ-

χουν στο χωράφι του, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την παρουσία 

τους, οπότε και η όποια εξαπόλυση πιθανότατα θα αποτύχει. Αντιθέτως, σε συνθήκες θερμοκηπίου, η εξαπόλυση τέτοιων 

παραγόντων βιολογικού ελέγχου θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που παράγουν και 

προμηθεύουν ωφέλιμα έντομα. Δύο άλλοι τύποι φυσικών εχθρών είναι τα πουλιά και οι νυχτερίδες, τα οποία καλό είναι να 

ενθαρρύνονται να παραμένουν στο κτήμα. Μια άλλη βιολογική μέθοδος ελέγχου των εχθρών των καλλιεργειών είναι οι 

εντομολογικές ασθένειες: μύκητες, βακτήρια, ιοί και νηματώδεις προσβάλλουν τα έντομα και διατηρούν τους πληθυσμούς 

τους υπό έλεγχο. Υπάρχουν αρκετά εμπορικά σκευάσματα με τέτοιους μικροοργανισμούς, που χαρακτηρίζονται ως οργα-

νικά/βιολογικά εντομοκτόνα.

Βιολογικός έλεγχος

Ενθαρρύνουν την εγκατάσταση και τη διατήρηση των φυσικών εχθρών των εντόμων, και συμβάλλουν έτσι στον έλεγχο 

του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.

Φυτοφράκτες και αυτοφυής βλάστηση

Αν και πειραματικά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της συγκαλλιέργειας, ωστόσο παρατηρούμε πως αρκετά 

συχνά η συγκαλλιέργεια διαφορετικών ειδών αναγκάζει το βλαβερό έντομο να μετακινείται περισσότερο, προκειμένου να 

τραφεί από το φυτό που προτιμά, με αποτέλεσμα να γίνεται και πιο εύκολος στόχος για τους φυσικούς εχθρούς που καρα-

δοκούν.

Για την επιλογή των συγκαλλιεργούμενων φυτών ο βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να προσέχει να είναι από διαφορετικά είδη, 

ώστε να μην μπορεί το έντομο να τα εκμεταλλευτεί και τα δύο ούτε να ανταγωνίζονται τα φυτά μεταξύ τους. Τα αρωματικά 

φυτά είναι γενικά καλή επιλογή ως συγκαλλιεργούμενα φυτά, καθώς τα έντομα δεν τα προτιμούν για τροφή. Ως παραδοσια- 

κή συγκαλλιέργεια αναφέρουμε το παράδειγμα του αραβόσιτου με αναρριχώμενα φασόλια. 

Συγκαλλιέργεια με κατάλληλα φυτά

Οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να προσπαθούν να καλλιεργούν ανθεκτικά και προσαρμοσμένα στην περιοχή τους φυτικά 

είδη και ανθεκτικές ποικιλίες, ώστε να αποφεύγουν εξαρχής τα προβλήματα ασθενειών. Σχετικές πληροφορίες μπορεί να 

αντλήσει κανείς από συγγράμματα και από τους ντόπιους παραγωγούς.

Επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών
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Γνωρίζοντας το βιολογικό κύκλο των εντομολογικών εχθρών της καλλιέργειας που θέλουμε να φυτέψουμε, μπορούμε 

πολλές φορές να αποφύγουμε την παρουσία τους στον αγρό μας, φυτεύοντας νωρίτερα ή αργότερα.

Επιλογή του χρόνου σποράς ή φύτευσης

Το κλάδεμα μαζί με την άρδευση και τη φυτοπροστασία συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγικότητα των 

δενδρωδών καλλιεργειών. Στη βιολογική γεωργία το κλάδεμα αποτελεί μία από τις κύριες και απαραίτητες καλλιεργητι-

κές εργασίες, γιατί με αυτό εξασφαλίζεται: κανονική καρποφορία και μακροζωία του δένδρου, καλύτερο ισοζύγιο μεταξύ 

βλάστησης και καρποφορίας, περιορισμός των απαιτήσεων σε θρεπτικά στοιχεία, αλλά και ανανέωση και αναζωογόνηση 

των δένδρων, αποφυγή ασθενειών και καλύτερη αντιμετώπιση των εχθρών (φροντίζοντας με το κλάδεμα να εισέρχεται 

ικανοποιητικά το φως του ήλιου και ο αέρας στο εσωτερικό των δέντρων), συγκομιδή με μεγαλύτερη ευκολία κ.λπ. Το κλά-

δεμα πραγματοποιείται όταν είναι αναγκαίο, ενώ θα πρέπει να αφαιρείται ό,τι είναι περιττό και άρρωστο ή ξερό. Επιπλέον, η 

υπερβολή στην άρδευση, σε συνδυασμό με τις πυκνές φυτεύσεις, δημιουργούν λαίμαργα και ασθενικά φυτά, τα οποία θα 

προσβάλλονται πιο εύκολα από ασθένειες και έντομα.

Κλάδεμα - Άρδευση - Φυτοπροστασία

Με την καλλιέργεια τέτοιων φυτών μπορούμε να παγιδέψουμε κάποιο συγκεκριμένο έντομο και να το απομακρύνουμε 

από την κύρια καλλιέργειά μας. Συνήθως τα φυτά-παγίδες μόλις προσβληθούν σε μεγάλο βαθμό από το έντομο που μας 

ενδιαφέρει, ξεριζώνονται και καταστρέφονται.

Φυτά παγίδες

Δακοπαγίδα σε ελαιόδεντρα
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Έχει ήδη αναφερθεί η συγκαλλιέργεια διαφορετικών φυτικών ειδών και τα φυτά παγίδες. Άλλες τέτοιες μέθοδοι είναι η 

κάλυψη των εδαφών (mulching, κάλυψη με πλαστικό ή με οργανικά υπολείμματα), η κατάλληλη λίπανση (σε χρόνο, είδος 

και ποσότητα) και η ορθή άρδευση.

Έλεγχος με καλλιεργητικές μεθόδους

Περιλαμβάνουν καθάρισμα και κάψιμο ή κομποστοποίηση όλων των υπολειμμάτων από καλλιέργειες που έχουν συγκομι-

στεί και προκαλούν εστίες για νέες μολύνσεις ή για τη διαχείμαση των εντόμων. Στην περίπτωση που τα φυτικά υπολείμματα 

κομποστοποιούνται, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της κομποστοποίησης, ώστε τα 

φυτικά παθογόνα που πιθανόν υπάρχουν να καταστρέφονται (μέσω των υψηλών θερμοκρασιών που θα δημιουργηθούν 

στο σωρό).

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες πρέπει να γίνεται επιμελής αφαίρεση και απομάκρυνση από το χωράφι όλων των άρρω-

στων κλαδιών και όλων των σάπιων καρπών που έχουν πέσει στο έδαφος ή βρίσκονται ασυγκόμιστοι ακόμα πάνω στα 

δέντρα, καθώς όλα αυτά αποτελούν εστίες διαχείμασης των παθογόνων.

Μέτρα υγιεινής στον αγρό: Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας

Τα βιολογικά εντομοκτόνα είναι προϊόντα φυτικής συνήθως προέλευσης, με τα οποία επιτυγχάνουμε τη θανάτωση, την 

παγίδευση ή τη διακοπή του βιολογικού κύκλου των επιζήμιων εντόμων. Αντίστοιχα υπάρχουν και προϊόντα που αντιμετω-

πίζουν τις ασθένειες των φυτών.

Βιολογικά εντομοκτόνα: θεραπευτικές επεμβάσεις 

βλ. παραπάνω (σελ. 38).

Αμειψισπορά

Περιλαμβάνει τρόπους και αντικείμενα φυσικής παρεμπόδισης των εντόμων να προσεγγίζουν τα φυτά. Έτσι, έχουμε τις 

παγίδες κόλλας (τις κρεμάμε από τα δέντρα ή τις τυλίγουμε γύρω από τον κορμό ή τις στερεώνουμε σε βέργα που την καρ-

φώνουμε στο έδαφος), τα προστατευτικά πλαστικά κάλυψης του εδάφους, τα υλικά κάλυψης ή σκίασης των καλλιεργειών κ.ά. 

Τα προσβεβλημένα φυτά ή μέρη αυτών αποτελούν εστίες διαχείμασης παθογόνων και γι’ αυτό πρέπει να απομακρύνονται 

από τα αγροτεμάχια (π.χ. κλαδεύουμε το χειμώνα όλα τα άρρωστα κλαδιά και ξεριζώνουμε με το χέρι τα πρώτα λαχανικά 

που θα προσβληθούν). Τέλος, συστήνεται και η απομάκρυνση των εντόμων με το χέρι ή με νερό (π.χ. συλλογή με το χέρι 

του εντόμου καπνώδης, καταστροφή των αυγών της πιερίδας των λάχανων με πίεση με το χέρι κ.λπ.). Φυσικά, τέτοιες μέ-

θοδοι απαιτούν πολύ χρόνο και υπομονή και αφορούν περισσότερο ημι-επαγγελματίες.

Μηχανικός έλεγχος
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Το δέσιμο των αναρριχώμενων φυτών σε νήματα αυξάνει τις αποδόσεις  
αλλά και συμβάλλει στον καλό αερισμό των φυτών και στην πρόληψη από ασθένειες
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Φυτοπροστατευτικά προϊόντα στη βιολογική γεωργία
Τα προϊόντα φυτοπροστασίας που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία και οι προϋποθέσεις χρήσης τους περι-

γράφονται σε ένα Παράρτημα του Κανονισμού ΕΕ 889/2008. Τα προϊόντα του Παραρτήματος αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο σε περιπτώσεις που η καλλιέργεια κινδυνεύει άμεσα, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται. Στις επόμενες σελίδες 

παρατίθενται αποσπάσματα από αυτό το Παράρτημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από κάποιον επαγ-
γελματία βιοκαλλιεργητή ή από έναν ερασιτέχνη, θα πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας και έγκριση στην Ελλάδα για τη 
συγκεκριμένη καλλιέργεια και για το συγκεκριμένο εχθρό ή ασθένεια, και επίσης θα πρέπει η ανάγκη εφαρμογής τους να 
αναγνωρίζεται από το φορέα ελέγχου.

Θα πρέπει επίσης να τηρούνται όλοι οι εθνικοί και κοινοτικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί και αφορούν την ασφάλεια του 
παραγωγού, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος (προστασία υδάτων και εδάφους, ασφάλεια χρήστη, προστασία ωφέλι-
μων, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.).

Προληπτικός ψεκασμός φιστικόδεντρων για προστασία από μύκητες
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Ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης
Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση, συνθήκες χρήσης

Αζαδιραχτίνη: 
λαμβάνεται από την 
Azadirachta indica 

Η αζαδιραχτίνη είναι εντομοκτόνος ουσία που εξάγεται από το δέντρο Azadirachta indica ή νημ (Neem). 

Έχει δράση σε πολλές τάξεις εντόμων, όπως λεπιδόπτερα, δίπτερα, κολεόπτερα, υμενόπτερα, ημίπτερα και 

θυσανόπτερα, και λιγότερο σε ακάρεα και νηματώδεις.

Κερί μελισσών Μετά το κλάδεμα, για μηχανική προστασία των τομών του κλαδέματος από παθογόνα.

Ζελατίνη Εντομοκτόνο. Δρα προκαλώντας ασφυξία.

Υδρολυόμενες πρωτεΐνες
Τροφικό προσελκυστικό. Επιτρέπεται η χρήση τους για προσέλκυση ή καταπολέμηση δίπτερων (όπως  

ο δάκος της ελιάς, η μύγα της Μεσογείου, η μύγα της κερασιάς κ.ά.).

Λεκιθίνη
Μυκητοκτόνο. Δρα ως μυκητοκτόνο επαφής και χρησιμοποιείται εναντίον του ωιδίου στο αγγούρι, τη μηλιά 

και σε διάφορα καλλωπιστικά.

Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο 
μέντας ή δυόσμου, έλαιο 

πεύκου κ.ά.)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και ανασταλτικός παράγοντας βλάστησης.

Χρησιμοποιούνται ως μυκητοκτόνα (κυρίως εναντίον των ωιδίων), ως εντομοκτόνα (κυρίως εναντίον μικρών 

εντόμων, όπως αφίδες, κοκκοειδή κ.ά.) αλλά και ως εντομοαπωθητικά.

Παρασκευάσματα με 
βάση πυρεθρίνες που 

εξάγονται από είδη 
χρυσάνθεμου

Εντομοκτόνο. Οι πυρεθρίνες εξάγονται από τα άνθη και τα στελέχη διαφόρων ειδών χρυσάνθεμου. Είναι 

εντομοκτόνα ευρέος φάσματος και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλά μασητικά 

και μυζητικά έντομα (π.χ. αφίδες, διάφορα λεπιδόπτερα, δίπτε ρα, αλευρώδη κ.λπ.). 

Προσοχή! Να μη συγχέονται οι χημικές-συνθετικές πυρεθρίνες, που είναι χημικά εντομοκτόνα, με τις 

φυσικές πυρεθρίνες που αναφέρονται στο πεδίο αυτό.

Κάσσια που λαμβάνεται 
από το Quassia amara

Εντομοκτόνο, εντομοαπωθητικό

Το εκχύλισμα της Quassia amara χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο κυρίως σε ψεκα σμούς για μελίγκρες και 

φυλλοφάγες κάμπιες, και ως απωθητικό για την προστασία των νέων δενδρυλλίων από καταστροφές που 

μπορούν να προκαλέσουν τα ζώα.

Ροτενόνη που λαμβάνεται 
από Derris spp.,  

Loncho carpus spp. και 
Cube και Tephrosia spp.

Εντομοκτόνο. Η ροτενόνη είναι φυτικό εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο που εξάγεται από τις ρίζες των φυτών 

Derris spp., Lonchocarpus spp. και Tephrosia spp. Καταπολεμά μεγάλο αριθμό εντόμων, όπως αφίδες, 

λεπιδόπτερα, δίπτερα, αρκετά κολεόπτερα κ.λπ. Διασπάται πολύ γρήγορα, όταν εκτεθεί στον ήλιο και τον 

αέρα, γι’ αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί. Οι ψεκασμοί είναι 

αποτελεσματικότεροι όταν διενεργούνται με καιρό νεφώδη. Η υπολειμματικότητά της είναι 2-3 ημέρες  

το καλο καίρι και 5-6 την άνοιξη.
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Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται  
για το βιολογικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών

Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς

Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Μικροοργανισμοί 
(βακτήρια, ιοί και 

μύκητες, π.χ. Bacillus 
thuringiensis, Granulosis 

virus κ.λπ.)

Μόνο προϊόντα που δεν είναι γενετικά τροποποιημένα κατά την έννοια της 

οδηγίας 90/220ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Διακρίνονται σε:

1. Εντομοπαθογόνα βακτήρια. Π.χ. Bacillus thuringiensis (Βάκιλος 

της Θουριγγίας). Είναι εντομοκτόνο με εκλεκτική δράση στις προνύμφες 

λεπιδόπτερων, κολεόπτερων και δίπτερων (ανάλογα με τη φυλή του βάκιλου). 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρεία χρήση του στην Ελλάδα, με πολύ καλά 

αποτελέσματα.

2. Εντομοπαθογόνοι μύκητες. Καταπολεμούν διάφορα έντομα, π.χ. 

ο μύκητας Beauveria bassiana χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση 

μυζητικών εντόμων και ο Verticillium lecanii για την αντιμετώπιση αφίδων, 

αλευρώδους και θρίπα.

3. Εντομοπαθογόνοι ιοί. Ο ιός τύπου κοκκιώσεων, π.χ., εξειδικεύεται στην 

καρπόκαψα της μηλιάς.

4. Βακτήρια ανταγωνιστές. 

5. Μύκητες ανταγωνιστές. Διάφοροι μύκητες καταπολεμούν άλλους, 

βλαβερούς μύκητες, και κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού τους κύκλου 

αλλά και μετασυλλεκτικά (π.χ. ο μύκητας Trichoderma harzianum καταπολεμά 

τον Botrytis cinerea, που προσβάλλει αμπέλι και ντομάτα).

Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Spinosad

Εντομοκτόνο

Είναι εντομοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης (π.χ. θρίπας, ψύλλα, πράσινο 

σκουλήκι, καρπόκαψα, δορυφόρος, νάρκη, λιριόμυζα, σποντόπτερα, δάκος 

κ.ά.). Τα τελευταία χρόνια εμπορικά σκευάσματα με τη δραστική αυτή ουσία 

έχουν αντικαταστήσει τα χημικά εντομοκτόνα κατά τη δακοπροστασία που 

διενεργείται από τα συνεργεία δακοκτονίας.
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Προσβολή φύλλων πατάτας από προνύμφες του εντόμου δορυφόρου

Παγίδα παρακολούθησης εντόμων
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Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται  
μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες

Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Όξινο φωσφορικό 
αμμώνιο

Προσελκυστικό - μόνο σε παγίδες

Το όξινο φωσφορικό αμμώνιο χρησιμοποιείται ως προσελκυστικό για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 

παγίδων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του δάκου και της μύγας της Μεσογείου. Η εξάτμιση 

της αμμωνίας ελκύει τα τέλεια έντομα των εντόμων αυτών, και ειδικότερα του δάκου (το οσφραίνονται ως 

τροφή). 

Φερομόνες

Προσελκυστικός παράγων διαταραχής της σεξουαλικής συμπεριφοράς - μόνο σε παγίδες και 

εξατμιστήρες

Με τις φερομόνες μπορούμε: 

 1. Να παρακολουθούμε τους πληθυσμούς των εντόμων

Οι παγίδες ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τον αριθμό συλλήψεων ανά παγίδα 

προγραμματίζονται οι επεμβάσεις εναντίον των εχθρών των καλλιεργειών (με μηχανικές μεθόδους, 

βιολογικά εντομοκτόνα κ.λπ.).

2. Να παγιδεύουμε μαζικά τα έντομα 

Χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός παγίδων μέσα στην καλλιέργεια ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος του 

εντόμου μέσω της μαζικής παγίδευσής του σε νερό ή κόλλα (ανάλογα με το είδος της παγίδας). 

3. Να προσελκύουμε και να θανατώνουμε τα έντομα

Λειτουργεί όπως ακριβώς και η μαζική παγίδευση, με τη διαφορά ότι τα έντομα φθάνοντας στο σημείο 

απ’ όπου εκλύεται η φερομόνη δεν παγιδεύονται με κόλλα ή νερό ή κάποιον άλλο μηχανικό τρόπο, αλλά 

ερχόμενα σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας θανατώνονται με τη δράση κάποιου εντομοκτόνου (με το 

οποίο επικαλύπτεται η παγίδα ή το οποίο αναμιγνύεται με το ελκυστικό).

4. Να παρεμποδίσουμε την αναπαραγωγή των εντόμων

Έχει επιτυχία μόνον όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες περιοχές, επίπεδες και προφυλαγμένες από ανέμους, 

ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή της φερομόνης στα αγροτεμάχια.

Πυρεθρινοειδή 
(μόνο δ-μεθρίνη και 

λ-κυαλοθρίνη)

Εντομοκτόνο - μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους προσελκυστικούς παράγοντες

Μόνο κατά του δάκου και της μύγας της Μεσογείου. Έχουν πολύ γρήγορη δράση, εξουδετερώνοντας τα 

φυτοφάγα έντομα σε ελάχιστα λεπτά, ιδιαίτερα η δ-μεθρίνη.

• με τις παγίδες ή/και τους εξατμιστήρες πρέπει να απο-

φεύγεται η διάχυση των ουσιών στο περιβάλλον, καθώς 

και η επαφή των ουσιών με τα καλλιεργούμενα φυτά

• οι παγίδες πρέπει να συλλέγονται μετά τη χρήση τους, 

να απομακρύνονται και να καταστρέφονται με ασφαλή 

τρόπο ή να πλένονται και να επαναχρησιμοποιούνται (αν 

πρόκειται για μόνιμες παγίδες).

Γενικοί όροι:
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Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής  
μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών

Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Φωσφορικός σίδηρος Μαλακιοκτόνο - για την αντιμετώπιση των σαλιγκαριών

Ανάρτηση κίτρινων και μπλε παγίδων κόλλας σε θερμοκήπιο
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Λοιπές ουσίες παραδοσιακής χρήσης  
στο βιολογικό τρόπο γεωργικής παραγωγής

Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Χαλκός με διάφορες 
μορφές

Μυκητοκτόνο 

Διάφορες μορφές του χαλκού: υδροξειδίο του χαλκού, οξυχλωριούχος χαλκός, όξινος θειικός χαλκός, οξείδιο 

του χαλκού, οκτανικός χαλκός, βορδιγάλειος και βουργούνδιος πολτός. Το φάσμα δράσης των χαλκούχων σκευ-

ασμάτων που χρησιμοποιούνται για προληπτικές κυρίως εφαρμογές εναντίον μυκητολογικών και βακτηριολογι-

κών προσβολών είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που αναφέρονται στην κοινοτική νομοθεσία 

για τη χρήση του χαλκού και να μη χρησιμοποιείται αλόγιστα.

Αιθυλένιο

• για τον αποπρασινισμό μπανανών, ακτινιδίων και κάκι
• για την ωρίμανση εσπεριδοειδών μόνο στο πλαίσιο στρατηγικής για την πρόληψη των ζημιών από τη μύγα 

των φρούτων στα εσπεριδοειδή
• για την ανθική επαγωγή του ανανά
• για την αναστολή της βλάστησης γεώμηλων και κρεμμυδιών

Άλατα λιπαρών 
οξέων με κάλιο 

(μαλακό σαπούνι)

Εντομοκτόνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του αλευρώδη σε ντομάτα και αγγούρι, και 

για την αντιμετώπιση αφίδων, θρίπα, ψύλλας, βρομούσας, κοκκοειδών, βαμβακάδας και ακάρεων σε καλλιέργει-

ες κηπευτικών, εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, αμπέλου, ακρόδρυων και καλλωπιστικών φυτών.

Αργιλοκάλιο (θειικό 
αργίλιο) (καλινίτης)

Μόνον ως επιβραδυντικό ωρίμανσης. Παλαιότερα, στην παραδοσιακή γεωργία χρησιμοποιούνταν ως εντομοα-

πωθητικό.

Θειική άσβεστος 
(πολυθειούχο 

ασβέστιο)

Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο. Έχει εντομοκτόνες (π.χ. κοκκοειδή), ακαρεοκτόνες (π.χ. κόκκινος 

τετράνυχος) αλλά και μυκητοκτόνες (π.χ. ωίδια, φουζικλάδια, εξώασκοι, σκωριάσεις κ.λπ.) ιδιότητες. Δεν συνδυ-

άζεται με θερινούς πολτούς.

Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

Ορυκτέλαια

Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, ελαιόδεντρα και 

τροπικές καλλιέργειες (όπως μπανάνες) και όχι στις κηπευτικές καλλιέργειες.

1. Θερινοί πολτοί ή λευκά λάδια: Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα κατά την περίοδο βλάστησης. Το χειμώνα χρησι-

μοποιούνται κατά κανόνα σε αειθαλή δέντρα και σε ορισμένες ευαίσθητες στα χειμερινά ορυκτέλαια ποικιλίες. 

Καταπολεμούν: κοκκοειδή, λεπιδόπτερα, αφίδες, ακάρεα, τον αλευρώδη και την ψύλλα της αχλαδιάς.

2. Χειμερινοί πολτοί: Είναι περισσότερο τοξικοί σε έντομα και φυτά από τους θερινούς. Σε φυλλοβόλα δέντρα 

(π.χ. μηλοειδή, πυρηνόκαρπα) καταπολεμούν ψωριάσεις, διαχειμάζουσες μορφές εντόμων, αφίδες, υπονομευτές 

και βλαστορύκτες.

Προσοχή! Κατά τη χρήση των ορυκτέλαιων τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα μία εβδομάδα πριν. Να μην 

εφαρμόζονται όταν υπάρχει παγετός, σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας ούτε όταν η θερμοκρα-

σία ξεπερνάει τους 32οC. Επίσης να μην εφαρμόζεται επί 30 ημέρες πριν ή μετά από εφαρμογές σκευασμάτων 

που περιέχουν θείο ή θειασβέστιο.
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Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Υπερμαγγανικό κάλιο
Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο

Μόνο σε οπωροφόρα δέντρα, ελαιόδεντρα και αμπέλια. Βρίσκει πρακτική εφαρμογή ως απολυμαντικό πληγών 

έπειτα από κλάδεμα.

Άμμος χαλαζία
Εντομοαπωθητικό. 

Με τη χρήση του δημιουργείται στη φυλλική επιφάνεια των φυτών ένα φιλμ, το οποίο απωθεί τα έντομα. 

Θείο

Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό. 

Το θείο καταπολεμά τους μύκητες «ωίδια» και μερικούς εχθρούς/ακάρεα, όπως ο τετράνυχος. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε υγρή και βρέξιμη μορφή. 

Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια-παραφινέλαια ούτε με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, ενώ συνδυάζεται 

άριστα με το χαλκό. Για καλύτερη προσκολλητικότητα, όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι συνιστάται η χρήση του 

βρέξιμου θείου.

Άλλες ουσίες
Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

Υδροξείδιο του ασβεστίου
Μυκητοκτόνο 

Μόνο σε οπωροφόρα δέντρα και στα φυτώριά τους, για τον έλεγχο του μύκητα Nectria galligena.

Όξινο ανθρακικό κάλιο

Μυκητοκτόνο 

Το όξινο ανθρακικό κάλιο θεωρείται σημαντικό για την καταπολέμηση διαφόρων μυκητιάσεων σε μια σειρά 

καλλιεργειών, και μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χρησιμοποίησης χαλκού και θείου σε ορισμένους 

συνδυασμούς καλλιεργειών - επιβλαβών οργανισμών.

Προσβολή φύλλων ντομάτας από το έντομο λιριόμυζα
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ
Οι όροι «αυτοφυής βλάστηση», «αγριόχορτα» και «ζιζάνια» 

είναι ταυτόσημοι και με αυτούς εννοούμε αυτοφυή φυτά που 

φυτρώνουν και αναπτύσσονται από μόνα τους (αυτοδύναμα) 

στο χώρο μιας καλλιέργειας, με αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό 

τους με τα καλλιεργούμενα φυτά, στερώντας τους έτσι πολύτι-

μα θρεπτικά στοιχεία και νερό, και τελικά προκαλώντας σοβαρά 

προβλήματα στην παραγωγή. 

Η γενικότερη προσέγγιση του προβλήματος της αυτοφυούς 

βλάστησης στη βιολογική γεωργία δεν τα θεωρεί εχθρούς, όσο 

δύσκολο κι αν είναι να τα αντιμετωπίσει ο βιοκαλλιεργητής. Αυτό 

σημαίνει ότι ο αφανισμός τους από το χωράφι δεν είναι επιθυμη-

τός – αφενός γιατί υπάρχουν και οφέλη που προκύπτουν από τα 

αγριόχορτα και αφετέρου προκειμένου να επιτευχθεί διατήρηση 

της βιοποικιλότητας.

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης 

στη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών είναι να τη μεταφέρουμε 

σε ένα επίπεδο όπου δεν θα δημιουργεί ανταγωνισμό με την 

καλλιέργεια. Ο βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να συμβιώνει με τα 

αγριόχορτα, να κατανοεί γιατί και πώς αυτά φυτρώνουν και πώς οι 

καλλιεργητικές τεχνικές τα επηρεάζουν, καθώς και να εκτιμήσει 

τα πλεονεκτήματά τους. Τα αγριόχορτα εξάλλου αποτελούν την 

αντίδραση της φύσης στις επεμβάσεις του ανθρώπου στο έδαφος. 

Τι γίνεται στη συμβατική γεωργία

Η αντιμετώπιση των ζιζανίων / αγριόχορτων κατά την περίοδο 1960-90 βασίστηκε κυρίως στη χρήση και την εφαρμογή 

των ζιζανιοκτόνων. Αυτά επικράτησαν έναντι των άλλων μεθόδων διότι: α) είναι πολύ αποτελεσματικά, β) είναι εύκολα στην 

εφαρμογή, γ) έχουν ευρύ φάσμα δράσης, δ) εκδηλώνουν τη δράση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή, ε) 

έχουν σταθερή αποτελεσματικότητα (επαναληψιμότητα), και στ) είναι χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. 

Η συνεχής, μακρόχρονη και συχνά μη ορθή χρήση των ζιζανιοκτόνων είχε ως συνέπεια: α) την ανάπτυξη 296 βιοτύπων 
αγριόχορτων που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα, β) την εμφάνιση νέων αγριόχορτων, γ) τη ρύπανση των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων, δ) την τοξικότητα σε οργανισμούς μη στόχους, ε) την πιθανή πρόκληση προβλημάτων υγείας, κυρίως 

στους χρήστες των ζιζανιοκτόνων.
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Τα αγριόχορτα ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή και από 

χρόνο σε χρόνο, ακόμα και στο ίδιο αγροτεμάχιο. Τα πολυε-

τή, όπως η περικοκλάδα (Convolvulus avvensis), ο βέλιουρας 

(Sorghum halepense), η αγριάδα (Cynodon dactylon) και η κύ-

περη (Cyperus spp.), είναι ιδιαίτερα προβληματικά ως προς την 

αντιμετώπιση. 

Τα αγριόχορτα μπορεί να κάνουν σοβαρή ζημιά, κυρίως με 

τους εξής τρόπους: 

1. Ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα για το νερό και τα 

θρεπτικά στοιχεία. Η ζημιά αυτή είναι σοβαρότερη τις ξηρές 

περιόδους. 

2. Δυσκολεύουν τη διενέργεια των καλλιεργητικών εργασιών 

(άρδευση, συγκομιδή, ψεκασμοί κ.λπ.), ιδιαίτερα όταν 

υπάρχει πυκνή και εκτεταμένη αυτοφυής βλάστηση. 

3. Δημιουργούν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας, γεγο-

νός που ευνοεί τις προσβολές από ορισμένες ασθένειες. 

4. Φιλοξενούν έντομα και ακάρεα που προσβάλλουν τα λαχα-

νικά, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη υψηλών πληθυ-

σμών και σε μεγαλύτερες προσβολές. 

Τα αγριόχορτα, όμως, όταν δεν είναι πολλά και ανταγωνιστικά, 

έχουν και ευνοϊκές επιδράσεις στον αγρό: 

1. Χειμερινά αγριόχορτα μικρής ανάπτυξης σχηματίζουν έναν 

επιθυμητό χλοοτάπητα σαν εδαφοκάλυψη, που συγκρατεί 

το νερό, αυξάνει τη διείσδυσή του στο έδαφος και το προ-

στατεύει από τη συμπίεση και τη διάβρωση. Ένας τέτοιος 

χλοοτάπητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε επικλινή εδάφη, 

καθώς και σε εδάφη βαριά ή συνεκτικά. 

2. Νησίδες αγριόχορτων, π.χ. στις άκρες του κτήματος, 

ευνοούν τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό ωφέλιμων 

εντόμων και ακάρεων που είναι απαραίτητα για την ολοκλη-

ρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των λαχανικών.

3. Η δραστηριότητα των ριζών τους βελτιώνει τη δομή και 

τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, και αυξάνει τη 

γονιμότητά του.

4. Αποτελούν πηγή γενετικού υλικού.

Αγριόχορτα
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Διαχείριση αυτοφυούς βλάστησης
Η διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης στη βιολογική γεωργία 

περιλαμβάνει προληπτικά καλλιεργητικά μέτρα και όταν αυτά 

δεν φέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, προβαίνει σε μέτρα 

αντιμετώπισης.

Καλλιεργητικές φροντίδες

• Ρύθμιση χρόνου σποράς και πυκνότητας φύτευσης

• Μεικτή καλλιέργεια

• Συγκαλλιέργεια

• Καλλιέργεια αποπνικτικών φυτών

• Αμειψισπορά

• Πρόληψη διασποράς αγριόχορτων

Πιο αναλυτικά: 

Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται είναι: 

α. η χρησιμοποίηση σπόρου σποράς, κοπριάς και κάθε άλλου 

υλικού απαλλαγμένου από σπόρους ή όργανα αγενούς 

αναπαραγωγής των αγριόχορτων, και 

β. ο επιμελής καθαρισμός των μηχανημάτων που χρησιμοποι-

ήθηκαν σε προσβεβλημένες από αγριόχορτα περιοχές πριν 

από τη χρησιμοποίησή τους σε καθαρές περιοχές.

Το βοτάνισμα είναι η αρχαιότερη αλλά και η απλούστερη μέ-

θοδος καταπολέμησης των αγριόχορτων. Η μέθοδος αυτή, η 

οποία συνίσταται στην αφαίρεση των αγριόχορτων με το χέρι 

(βοτάνισμα) ή στην καταστροφή τους με τσάπα ή σκαλιστήρι, 

τείνει να εγκαταλειφθεί στις αναπτυγμένες χώρες επειδή είναι 

επίπονη, χρονοβόρα και χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος.

Η αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών) είναι από τα σπου-

δαιότερα καλλιεργητικά μέτρα αντιμετώπισης των αγριόχορτων, 

αφού η εναλλαγή καλλιεργειών με διαφορετικό βιολογικό κύκλο 

(χειμερινές, ανοιξιάτικες) συμβάλλει στη μείωση των προσαρμο-

σμένων σε μία καλλιέργεια αγριόχορτων, αλλά και στην αλλαγή 

των συνθηκών ανάπτυξής τους.

Επιπλέον, στην ορθή διαχείριση των αγριόχορτων συμβάλλει η 

καλή προετοιμασία της σποροκλίνης, η επιλογή σπόρου ομοιό-

μορφου μεγέθους, η πυκνότερη και σε ομοιόμορφο βάθος σπο-

ρά των καλλιεργούμενων φυτών (τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν 

γρήγορη και ομοιόμορφη εγκατάσταση εύρωστης καλλιέργειας 

και κατ’ επέκταση ανταγωνιστικότερης στα αγριόχορτα). Το ίδιο 

επιτυγχάνεται με την ορθή χρήση νερού (άρδευση) και λιπασμά-

των (λίπανση), καθώς και με την έγκαιρη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των υπόλοιπων εχθρών των φυτών (έντομα, ακά-

ρεα, νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια, ιοί).

Μηχανικά μέσα 

Η επαναλαμβανόμενη κοπή των αγριόχορτων με χορτοκοπτι-
κά μηχανήματα, θαμνοκοπτικά, περιστρεφόμενες ψήκτρες και 

γενικότερα μηχανήματα ελαφριάς επιφανειακής κατεργασίας 

(όπως οι οδοντωτές σβάρνες).

Ορισμένα από τα μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους (άρο-

τρο, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα, φρέζα, σκαλιστήρι, φρεζο-

σκαλιστήρι κ.ά.), πέραν της χρησιμότητάς τους κατά την προε-

τοιμασία της σποροκλίνης, συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση 

των αγριόχορτων στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Ειδικότερα, 

η κατεργασία του εδάφους με άροτρο (όργωμα) είναι η πρώτη 

επέμβαση που γίνεται για την προετοιμασία του εδάφους για τη 

σπορά των καλλιεργούμενων φυτών. Η επέμβαση με άροτρο 

έχει το μειονέκτημα ότι δημιουργεί επιφάνεια ανομοιόμορφη και 

ακατάλληλη για σπορά, γι’ αυτό και ακολουθείται πάντοτε από 

μία ή περισσότερες επεμβάσεις με καλλιεργητή, δισκοσβάρ-
να ή φρέζα. Αυτές (εκτός του ότι παρέχουν τη δυνατότητα για 

ισοπέδωση και ψιλοχωμάτισμα του εδάφους), συμβάλλουν στην 

καταστροφή των αγριόχορτων που φυτρώνουν μετά το όργωμα.

Η κατεργασία του εδάφους με μηχανικά σκαλιστήρια ή φρε-
ζοσκαλιστήρια εφαρμόζεται μετά την εγκατάσταση των γραμμι-

κών καλλιεργειών, και μάλιστα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής 

τους.
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Η στάγδην άρδευση εξοικονομεί νερό και επιπλέον δεν αναπτύσσονται πολλά αγριόχορτα

Αντιμετώπιση των αγριόχορτων με φρέζα, ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης των αμπελιών
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Φυσικά μέσα
Τα φυσικά μέσα αντιμετώπισης των αγριόχορτων 

περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους, όπως:

• Ηλιοθέρμανση

• Θερμική αντιμετώπιση (φλόγιστρα προπανίου)

• Εδαφοκάλυψη

• Βόσκηση (βοοειδή, αιγοπρόβατα, κότες, 

χήνες)

• Μικροοργανισμούς

• Έντομα κ.ά. 

Πιο αναλυτικά:

Η θερμική αντιμετώπιση με φλόγιστρα γίνεται 

με τη χρήση προπανίου μεταξύ των γραμμών, όταν 

όμως τα αγριόχορτα είναι μικρά, και κυρίως στο 

στάδιο του 2-3ου φύλλου. Στα αγρωστώδη έχει 

μικρή αποτελεσματικότητα. Δεν πρέπει να γίνεται 

η χρήση των φλόγιστρων μετά από βροχή, γιατί 

έχουν μικρή αποτελεσματικότητα. Επίσης πρέπει 

να αποφεύγονται τους θερμούς μήνες του έτους, 

γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Η 

ταχύτητα εφαρμογής πρέπει να είναι μικρή (3-5 

χλμ/ώ). 

Η βιολογική μέθοδος καταπολέμησης αγριό-

χορτων περιλαμβάνει την εισαγωγή ή την απελευ-

θέρωση φυσικών εχθρών (έντομα, μύκητες, ακά-

ρεα, νηματώδεις, πτηνά, ψάρια) και τον ψεκασμό 

μικροοργανισμών (μύκητες, βακτήρια).

Καλή είναι η προοπτική της χρήσης αλληλοπα-
θητικών φυτών (καλλιεργούμενα φυτά που έχουν 

την ικανότητα να εκκρίνουν στο χώρο ανάπτυξής 

τους διάφορες ουσίες, οι οποίες αναστέλλουν το 

φύτρωμα ή την ανάπτυξη διαφόρων αγριόχορτων). 

Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο εντοπισμός ποι-

κιλιών με ιδιότητες αλληλοπάθειας και η προσπά-

θεια για μεταφορά των ιδιοτήτων αυτών σε άλλες 

καλλιεργούμενες ποικιλίες.

Η κάλυψη του εδάφους (mulching) με πριονίδι, 

άχυρο, φυτικά υπολείμματα ή φύλλα πλαστικού 

αποσκοπεί κυρίως στη μείωση των απωλειών της 

υγρασίας και στην άνοδο της θερμοκρασίας του 

εδάφους, που συντελούν στην πρώιμη ανάπτυ-

ξη των καλλιεργούμενων φυτών. Επιπρόσθετα, 

εμποδίζει και την ανάπτυξη ορισμένων αγριόχορ-

των μέσω της μηχανικής αντίστασης που ασκούν 

τα υλικά κάλυψης και των συνθηκών σκότους που 

δημιουργούν.

Η καλλιέργεια χειμερινών αλληλοπαθητικών 

ψυχανθών ή αγρωστωδών (cover crop) πριν από 

τη σπορά ανοιξιάτικων καλλιεργούμενων φυτών 

μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανάπτυξης 

ορισμένων αγριόχορτων αλλά και στη βελτίωση 

της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων, στη 

διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, στη μείωση 

της θερμοκρασίας του εδάφους, στην αύξηση της 

οργανικής ουσίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση 

της δομής του εδάφους (μετά από ενσωμάτωση 

των φυτών κατά την άνοιξη). 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι για την επιλογή μίας ή 

περισσοτέρων μεθόδων αντιμετώπισης των αγριό-

χορτων δεν αρκεί μόνον η άμεση αποτελεσματικό-

τητά τους, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ευκολία και το κόστος εφαρμογής τους, και κυρίως 

οι άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιδράσεις τους 

στα φυτά, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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Η κάλυψη του εδάφους με μαύρο πλαστικό ζεσταίνει το έδαφος και περιορίζει την ανάπτυξη αγριόχορτων
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ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Η παραδοσιακή διανομή των βιολογικών προϊόντων μετά τη συ-

γκομιδή τους ακολουθεί δύο οδούς:

• Είτε απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή (κυρί-

ως στις αγορές βιολογικών προϊόντων και σε πολύ μικρότε-

ρο βαθμό πωλούνται προϊόντα από το αγρόκτημα).

• Είτε μεσολαβεί ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς μέ-

χρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Η τελική διάθεση 

γίνεται από καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων 

και ειδών υγιεινής διατροφής, από αλυσίδες πολυκαταστη-

μάτων (super market) και από συνοικιακά οπωροπωλεία.

Καινοτομίες στο χώρο  
της Βιολογικής Γεωργίας

Διάφορες καινοτόμες λύσεις υπάρχουν όσον αφορά εναλ-

λακτικούς τρόπους προώθησης των βιολογικών προϊό- 

ντων και ήδη κάποιες από αυτές σιγά σιγά τις υιοθετούν οι βιο-

καλλιεργητές:

• Δημιουργία καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής και 

μεταποίησης (επαγγελματικά εργαστήρια).

• Δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων και πώληση προϊό-

ντων στο κτήμα. 

• Πώληση μέσω διαδικτύου - αποστολή καλαθιών στο σπίτι 

των καταναλωτών.

• Πώληση σε εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊό-

ντων. 

• Συμφωνία με βιομηχανίες για την παρασκευή βιολογικών 

υφασμάτων (με βαμβάκι, μαλλί και φυτικά χρώματα βιολο-

γικής προέλευσης) και καλλυντικών (όπου τα φυτικά υλικά 

είναι βιολογικής προέλευσης).

Λόγω της φύσης της, η βιολογική γεωργία μπορεί άριστα να 

συνδεθεί και να συνδυαστεί και με άλλες, παρεμφερείς επαγ-

γελματικές δραστηριότητες και δράσεις, με τις οποίες θα αλλη-

λοσυμπληρώνονται. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:

• ο αγροτουρισμός 

• οικολογικές και αθλητικές δραστηριότητες 

• η παρασκευή βιολογικών καλλυντικών ή/και απορρυπαντι-

κών (με πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης)

• η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε βιολογικά αγροκτήματα

• η παρουσία βιολογικών προϊόντων σε σχολικές καντίνες 

• η δημιουργία βιολογικών λαχανόκηπων σε αυλές σχολείων 

κ.λπ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνδεθούν και να γνωριστούν οι 

βιοκαλλιεργητές με την τοπική κοινωνία και τους εποχικούς επι-

σκέπτες, μέσω:

• ενώσεων-συλλόγων βιοκαλλιεργητών και βιοκαταναλωτών

• επισκέψιμων αγροκτημάτων

• βιο-οικο αγροτουριστικών μονάδων

• ομάδων παραγωγών με κοινές δράσεις προβολής

Θεωρούμε πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την κατανά-

λωση από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (καντίνες σχολείων, 

παιδικών σταθμών, νοσοκομείων κ.λπ.) βιολογικών προϊόντων, 

κατά προτίμηση προερχόμενων από τοπικούς βιοκαλλιεργητές.
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Η απευθείας διάθεση της τροφής  
στην Ελλάδα και τον κόσμο
Η απευθείας διάθεση της τροφής από τους παρα-

γωγούς στους καταναλωτές θεωρείται στην Ελλά-

δα μια νέα καταναλωτική τάση, η σημασία της οποί-

ας δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμη. Πρόκειται όμως 

για μια παγκόσμια πρακτική, που εφαρμόζεται εδώ 

και δεκαετίες γνωρίζοντας θεαματική διάδοση.

Στην Ιταλία λειτουργούν 208 αγορές βιοκαλλιερ-

γητών και περισσότερες από 500 αγορές αγροτών, 

στην Αγγλία 500 αγορές αγροτών, στη Γερμανία 

360 αγορές και 40.000 γεωργοί που πουλάνε τα 

προϊόντα τους από το αγρόκτημα, στην Αυστρία 

376 αγορές αγροτών και 20 αγορές βιοκαλλιερ-

γητών, στις ΗΠΑ 5.274 αγορές αγροτών και στην 

Ιαπωνία 13.538 αγορές αγροτών. 

Στη χώρα μας η απευθείας διάθεση δεν υφί-

σταται, με εξαίρεση το πολύ μικρό ποσοστό των 

αγροτών που συμμετέχουν στις συμβατικές λαϊκές 

αγορές, και κυρίως τις 38 αγορές βιοκαλλιεργη-

τών, που είναι και οι μοναδικές αγορές αγροτών 

στην Ελλάδα.

Περιστασιακά και αποσπασματικά γίνονται πωλή-

σεις και από τα αγροκτήματα ή από τις ελάχιστες 

αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας. 

Αγορές αγροτών - παραγωγών 

Οι αγορές των αγροτών (farmers’ markets, 

mercati del contadino, marchés de producteurs 

de pays, Bauernmarkt) είναι υπαίθριες ή στεγα-

σμένες αγορές όπου συμμετέχουν αμιγώς γεωρ-

γοί διαθέτοντας απευθείας στους καταναλωτές τα 

προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν - φυτικά ή ζωικά, 

νωπά και μεταποιημένα.

Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση διάθεση της τροφής 

βελτιώνοντας τις αγοραστικές επιλογές των κατα-

ναλωτών και τις επιλογές διάθεσης των προϊόντων 

από τους ίδιους τους παραγωγούς. 

Τα παραπάνω εξυγιαίνουν την αγορά και μεγιστο-

ποιούν το όφελος και για τις δύο ομάδες, με πλη-

θώρα από οφέλη να συνυπάρχουν, όπως: 

• καλύτερες τιμές για παραγωγούς και κατανα-

λωτές χωρίς ενδιάμεσα κόστη 

• άμεση επαφή παραγωγού-καταναλωτή 

• φρεσκάδα και η ταυτότητα των προϊόντων 

• ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών 

• δυνατότητα υγιεινής διατροφής με τοπικά 

προϊόντα 

• συμβολή στη διατροφική αυτάρκεια των κατοί-

κων μιας περιοχής ή χώρας 

• γνωριμία με το γηγενή διατροφικό πολιτισμό 

και διατροφική παιδεία 

• μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

λόγω της μικρής απόστασης που διανύουν τα 

τρόφιμα 

• σύνδεση με τον αγροτουρισμό 

• σύνδεση της πόλης με την ύπαιθρο 

• ενίσχυση της συλλογικότητας των παραγωγών 

• μετεξέλιξη της αγοράς από οικονομικό σε 

κοινωνικό θεσμό.
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ΠΩΣ ΓΙΝΟΜΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ
Πριν ξεκινήσει κάποιος την επαγγελματική αγροτική του δραστηριότητα, θα πρέπει να γνωρίζει 
τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ώστε να είναι σύννομος με την εθνική και την κοινοτική 
νομοθεσία. Την εποχή συγγραφής του εγχειριδίου, τα βασικά βήματα ήταν τα παρακάτω (ενδέ-
χεται η διαδικασία αυτή να έχει αλλάξει, περισσότερο ή λιγότερο):

1. Καταρχήν θα πρέπει να έχει τη νόμιμη κατοχή 

των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργήσει. Αυτό 

σημαίνει πως αν είναι ιδιόκτητα τα αγροτεμά-

χια, θα πρέπει να έχει τίτλο ιδιοκτησίας ή γονι-

κή παροχή ή Ε9 κ.λπ., ενώ αν είναι ενοικιαζό-

μενα, θα πρέπει να έχει Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

Μίσθωσης ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο. 

Πληροφορίες: σε γεωπόνους-συμβούλους και συμβο-
λαιογράφους

2. Κατόπιν, θα ανατρέξει στην αρμόδια ΔΟΥ και 

θα κάνει έναρξη επαγγέλματος ως αγρότης. 

Πληροφορίες: αρμόδια ΔΟΥ,  
http://www.taxnews.info/doy/ 

3. Μια άλλη υποχρέωση είναι η ασφάλιση στον 

ΟΓΑ, το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών. 

Θα πρέπει να επικοινωνήσει σχετικά με τον 

ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής του. 

Πληροφορίες: ΟΓΑ, Πατησίων 30, Αθήνα, 213 

1519100, http://www.oga.gr/index.php# 

4. Κάθε χρόνο θα πρέπει να συμπληρώνει ο 

γεωργός την Αίτηση Ενιαίας Εκμετάλλευσης, 

δηλαδή να δηλώνει όλη τη φυτική/ζωική/

μελισσοκομική του εκμετάλλευση σε ένα 

έντυπο. Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται 

και η δήλωση στον ΕΛΓΑ, τον οργανισμό που 

ασφαλίζει τις καλλιέργειες των αγροτών.

Πληροφορίες: ΟΠΕΚΕΠΕ: Δομοκού 5, Αθήνα, 210 
8802000, http://www.opekepe.gr/index.asp

5. Τέλος, ο αγρότης θα πρέπει να εγγραφεί στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-

σεων. 
Πληροφορίες: ΟΠΕΚΕΠΕ 
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Η επιτόπου επίσκεψη και αυτοψία ενός ειδικού θα μας γλιτώσει πιθανότατα από αρκετά λάθη
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Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1. Γνώση των γεωργικών πρακτικών αλλά και των καλλιερ-
γειών που μας ενδιαφέρουν

 Τα όποια καλλιεργητικά λάθη κάνει ο νέος αγρότης μπορεί 

να έχουν μοιραίες επιπτώσεις στην επένδυση. Θα πρέπει να 

παρακολουθήσουμε πρώτα κάποια σεμινάρια που θα μας 

εισαγάγουν στα βασικά στοιχεία της γεωργικής παραγωγής 

(έδαφος, λίπανση, φυτοπροστασία κ.λπ.). Άλλοι τρόποι για 

να «γνωρίσουμε» τα είδη που θα καλλιεργήσουμε είναι η 

μελέτη συγγραμμάτων, η συλλογή πληροφοριών από παρα-

γωγούς που ήδη καλλιεργούν ένα συγκεκριμένο είδος κ.ά.

 Πληροφορίες για σεμινάρια: «Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών 
(ΙΓΕ)», Αθήνα, 210 8083312, http://www.ige.gr/?page_id=15, «Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή», Θεσσαλονίκη, 2310 492700, http://www.

afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=1, «ΕΛΓΟ Δήμητρα» (Οργανι-
σμός του ΥΠΑΑΤ), Αθήνα, 210 8231277, http://www.ogeeka-dimitra.
org.gr/home.htm 

2. Τεχνική υποστήριξη από γεωπόνο, τουλάχιστον για το 
πρώτο διάστημα

 Τα περισσότερα λάθη γίνονται στο ξεκίνημα, γι’ αυτό και θα 

πρέπει να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό, όπως ένα γεω-

πόνο σύμβουλο ή το γεωπόνο του καταστήματος γεωργικών 

εφοδίων της περιοχής μας. Ο ιδανικότερος τρόπος συνεργα-

σίας είναι η τακτική επίσκεψη των ειδικών (τουλάχιστον τους 

πρώτους μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς μας) 

στο κτήμα μας. 

Πριν αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με κάποια αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει πρώτα να σταθμίσουμε 
πολύ καλά κάποια πράγματα, διαφορετικά το εγχείρημά μας μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία. Έτσι, θα πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι χρειαζόμαστε:
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Οι δενδρώδεις καλλιέργειες έχουν αποχικές απαιτήσεις σε εργασίες

3. Ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη γεωργική γη προς καλλιέρ-
γεια

 Τα πράγματα είναι εύκολα όταν έχουμε ιδιόκτητη γη. Ανα-

λόγως των εδαφοκλιματικών συνθηκών, επιλέγουμε να 

καλλιεργήσουμε τα είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή μας. 

Αν ενοικιάσουμε αγροτεμάχια, θα πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί και να ερευνήσουμε αν τα κτήματα αυτά είναι 

κατάλληλα για τις καλλιέργειες που έχουμε επιλέξει. 

4. Διαθέσιμο χρόνο και λογική απόσταση μεταξύ κτήματος 
και κατοικίας

 Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουμε, επιλέγουμε και καλ-

λιέργεια. Για δέντρα, αμπέλι και «μεγάλες» καλλιέργειες 

(όσπρια, σιτηρά κ.ά.), απαιτείται να διαθέσουμε αρκετά λι-

γότερο προσωπικό χρόνο σε σχέση με τις κηπευτικές καλ-

λιέργειες και τις ζωικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες απαιτούν 

καθημερινή παρουσία μας. Επίσης, η κατοικία μας θα πρέ-

πει να είναι κοντά στην εκμετάλλευσή μας, διαφορετικά θα 

έχουμε σπατάλη χρόνου και αύξηση κόστους λόγω των με-

ταφορικών.

5. Αρχικό κεφάλαιο, που διαφοροποιείται ανάλογα με τα 
είδη των καλλιεργειών

 Πριν επενδύσουμε, θα πρέπει να γίνει μια οικονομοτεχνική 

μελέτη για να ελεγχθεί το κατά πόσο το διαθέσιμο κεφάλαιό 

μας επαρκεί ή όχι. Για να σχεδιάσουμε τη μελέτη αυτή, πι-

θανότατα θα χρειαστεί να απευθυνθούμε σχετικά σε κάποιο 

μελετητικό γεωπονικό γραφείο.

6. Υποδομές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
είδος των καλλιεργειών

 Η επιλογή της καλλιέργειας θα πρέπει να γίνει έχοντας υπό-

ψη μας τις απαιτήσεις της σε υποδομές, τόσο κατά την καλ-

λιέργεια όσο και κατά τη συγκομιδή, αποθήκευση, διάθεση 

κ.λπ. Οι μεγάλες καλλιέργειες έχουν απαιτήσεις σε αγροτικά 

μηχανήματα και σε υποδομές για την αποθήκευση της παρα-
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γωγής μας, και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στη μελέτη 

μας το (σημαντικό) κόστος κάθε πάγιας επένδυσής μας. Αντί-

θετα, οι δενδρώδεις και οι κηπευτικές καλλιέργειες δεν απαι-

τούν μηχανήματα μεγάλης ισχύος και δεν είναι υποχρεω- 

τικά απαραίτητη η αποθήκευση του τελικού προϊόντος.

7. Προσεκτική έρευνα αγοράς για το τι θα καλλιεργήσουμε 
και πού θα το διαθέσουμε

 Η επιλογή για το είδος της αγροτικής δραστηριότητάς μας θα 

γίνει αφού πρώτα έχουμε εξετάσει πλήθος παραμέτρων (κά-

νοντας δηλαδή μια πλήρη έρευνα αγοράς), όπως το κόστος 

εγκατάστασης, τα ετήσια έξοδα καλλιέργειας-συγκομιδής-

συντήρησης, τις αναμενόμενες αποδόσεις της παραγωγής 

μας, το πιθανό κόστος περίφραξης και διάνοιξης γεώτρησης 

κ.λπ. Πιο σημαντικό όμως είναι το πού, πώς και με ποιες τι-

μές θα διαθέσουμε τα προϊόντα μας στην αγορά, καθώς και 

σε πόση απόσταση από εμάς βρίσκονται οι αγορές αυτές.

8. Πιστοποίηση προϊόντων και προγράμματα ενίσχυσης

 Τα επώνυμα, πιστοποιημένα προϊόντα έχουν καλύτερη δι-

είσδυση στις αγορές του εξωτερικού και καλύτερες τιμές. 

Άρα, διερευνούμε αν η πιστοποίηση των προϊόντων μας εί-

ναι εφικτή και ποια και πόσα είναι τα οφέλη της. Έτσι, μπο-

ρούμε να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα μας ως: βιολογικά, 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Έν-

δειξης (ΠΓΕ) κ.λπ. Επίσης, για την ένταξη της αγροτικής μας 

δραστηριότητας σε κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης, 

απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

στις κατά τόπους νομαρχίες. 

 Πληροφορίες για πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων: Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Αχαρνών 2, Αθήνα,  
210 2124000, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/ 
biologikgeorgiaktinotrofia.html
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9. Διάθεση για συνεργασία με άλλους αγρότες, για μείωση 
εξόδων παραγωγής, μεταποίησης ή διάθεσης

 Για να είναι βιώσιμη μια επένδυση, ως επί το πλείστον χρειά-

ζονται αρκετά χρήματα λόγω των απαιτούμενων υποδομών 

(συσκευαστήρια, θάλαμοι ψύξης, σιλό αποθήκευσης δημη-

τριακών κ.λπ.). Μπορούμε να μοιραστούμε τα έξοδα αυτά 

με άλλους παραγωγούς, σχηματίζοντας εμπορικές εταιρεί-

ες, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς κ.ά. Συγκεντρώ-

νοντας μεγαλύτερες ποσότητες αγροτικών-τυποποιημένων 

προϊόντων, γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση σε χονδρεμπό-

ρους και λιανεμπόρους της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ανάλογα με τη δραστηριότητά μας και το είδος των προϊό- 

ντων που καλλιεργούμε, μπορεί να χρειαστεί να εκ-

δώσουμε σχετική άδεια για τις δραστηριότητες αυτές.   
Πληροφορίες για συσκευασία-τυποποίηση-μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων: στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νο-
μαρχίες), http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/
Perifereiakesenothtes/ 

10. Πώληση σε λαϊκές αγορές

 Για τη διάθεση των προϊόντων μας σε λαϊκές αγορές, θα  

πρέπει να αποκτήσουμε την απαραίτητη άδεια. Αν πρόκειται 

για τις πόλεις Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, την προ-

μηθευόμαστε από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Λαϊκών 

Αγορών, ενώ για την υπόλοιπη χώρα από τις κατά τόπους 

νομαρχίες.

 Πληροφορίες για συμβατικές λαϊκές: «Οργανισμός λαϊκών αγορών 
Αθηνών-Πειραιώς», 210 3824972, http://www.olaap.gr/default.
asp?pid=13 και «Ομοσπονδία συλλόγων παραγωγών λαϊκών αγορών 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης», 2310 
303585, http://www.laikes-agores.gr 

 Για πώληση σε αγορές βιολογικών προϊόντων: «Αγορές Βιοκαλλιερ-
γητών», Σακελλαρίδη 3 Αθήνα, 210 8614659, http://www.bioagores.
org/ 
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Κάνταρος Ηλίας

Γεωπόνος, σύμβουλος βιολογικής γεωργίας. Έχει πλούσιο συγγραφικό, εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο και 

εμπειρία 25 ετών στη βιολογική γεωργία. Είναι από τους ιδρυτές των φορέων πιστοποίησης ΔΗΩ και Qways, καθώς και 

του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας.

Σήμερα είναι επιστημονικός σύμβουλος και συντάκτης των περιοδικών της Καθημερινής «Ερασιτέχνης Κηπουρός», 

«Κτήμα & Κήπος» και «Γαστρονόμος».

Μέλος της ομάδας του www.realfarm.gr

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης

Γεωπόνος, σύμβουλος βιολογικής γεωργίας. Σχεδιάζει, υλοποιεί και επιβλέπει οικονομοτεχνικές μελέτες σε αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, και συντάσσει φακέλους για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύσεων. 

Έχει προϋπηρεσία σε οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, είναι τακτικός αρθρογράφος στα περιοδικά 

«Ερασιτέχνης Κηπουρός» και «Κτήμα και Κήπος» της Καθημερινής και μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου  

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ.

Μέλος της ομάδας του www.realfarm.gr

Παπαδόπουλος Παναγιώτης 

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι γεωπόνος Msc φυτικής παραγωγής, απόφοιτος του ΓΠΑ, με πολυετή εμπειρία στον 

τομέα της βιολογικής γεωργίας και των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

Έχει εργαστεί ως επιθεωρητής, υπεύθυνος ποιότητας και διευθυντής σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

(ΔΗΩ , Qways), άλλα και ως σύμβουλος αγροτικών επιχειρήσεων.

Μέλος της ομάδας του www.realfarm.gr

Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς και είναι από το 2003 εισηγητής σε εκπαι-

δευτικά σεμινάρια (διαπιστευμένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ). 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
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