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ΑΓΡΟΔΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Όλα τα δεδομζνα δείχνουν, ότι θ ςυγκζντρωςθ διοξειδίου του 

άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα, κακϊσ και των άλλων αερίων 

κερμοκθπίου (π.χ. μεκάνιο, μονοξείδιο του αηϊτου, 

φκοριοφχα  αζρια) αυξάνει με γριγορουσ ρυκμοφσ τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίασ των αλόγιςτων ανκρϊπινων 

δραςτθριοτιτων. Αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ αυτισ είναι θ 

κλιματικι αλλαγι, θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν ςυνεχι 

αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ τθσ Γθσ ςε βακμό που είναι 

αδφνατο πλζον να περιοριςτεί  ςτουσ 1,5 βακμοφσ μζχρι το 2100 ι ακόμα και ςτουσ 

2 βακμοφσ ςε ςχζςθ με τθν προβιομθχανικι εποχι που ζκεςε ωσ ςτόχο θ ςυμφωνία 

του Παριςιοφ το 2016. τθ χϊρα μασ ηοφμε ιδθ ζντονα το πρόβλθμα τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εμφανίηονται ςυχνά και 

ςυνοδεφονται από καταιγίδεσ, χαλαηοπτϊςεισ, πλθμμφρεσ και ξθραςίεσ. 

Για να μετριαςτοφν οι ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ κα πρζπει να μειωκοφν οι 

εκπομπζσ του διοξειδίου του άνκρακα και των άλλων αερίων ι να διαςφαλιςτεί θ 

πρόλθψθ τθσ παραγωγισ τουσ. Οι εκπομπζσ αυτζσ  κα πρζπει να μειωκοφν κατά 

50% μζχρι το 2050 ςε παγκόςμια κλίμακα ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990, 

προκειμζνου να επιτευχκεί ουδζτερο ιςοηφγιο άνκρακα πριν από το τζλοσ του 

αιϊνα. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηει τον ςτόχο τθσ ςφμβαςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν 

και επιδιϊκει, μζχρι το 2050, να ζχει μειϊςει τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου 

κατά 80 – 95 % ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990. 

Σα αγροδαςικά ςυςτιματα αποτελοφν άριςτο εργαλείο για τον μετριαςμό τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, γιατί μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθ μείωςθ του 

διοξειδίου του άνκρακα τθσ ατμόςφαιρασ με τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 
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Κατά τθ διαδικαςία αυτι, τα δζνδρα αποκθκεφουν τον άνκρακα ςτον κορμό, ςτα 

κλαδιά, ςτισ ρίηεσ και ςτο ζδαφοσ και ελευκερϊνουν ςυγχρόνωσ το οξυγόνο, το 

οποίο επιςτρζφει ςτθν ατμόςφαιρα. Με άλλα λόγια, απομακρφνουν τον άνκρακα 

από τθν ατμόςφαιρα και τον αποκθκεφουν ςε άλλεσ δεξαμενζσ. Η αγροδαςοπονία 

πιςτϊνεται ωσ μια ςτρατθγικι για τθ δζςμευςθ του άνκρακα ιδθ από το 1997 με το 

πρωτόκολλο του Κιότο. Κι αυτό γιατί κεωρείται ότι ζχει πολφ μεγαλφτερεσ 

δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με άλλεσ χριςεισ γθσ, ιδιαίτερα με τθ γεωργία. φμφωνα με 

ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςτθ Γαλλία, ζνα αγροδαςικό χωράφι μπορεί να δεςμεφςει 

και να αποκθκεφςει 1,4 μζχρι 4 τόνουσ άνκρακα ανά εκτάριο και ζτοσ με πυκνότθτα 

50-100 δζνδρα ανά εκτάριο, ποςότθτα που είναι 5-10 φορζσ μεγαλφτερθ από ζνα 

χωράφι με ποϊδθ γεωργικι καλλιζργεια.  

Η υπεροχι των αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςτθ δζςμευςθ του άνκρακα ςε ςχζςθ με 

τισ άδενδρεσ γεωργικζσ εκτάςεισ οφείλεται ςτα δζνδρα που είναι τα κυρίαρχα 

δομικά τουσ ςυςτατικά. ε ςφγκριςθ με τα ποϊδθ γεωργικά φυτά, τα δζνδρα ζχουν 

πολφ μεγαλφτερθ φυλλικι επιφάνεια και πολφ πιο εκτεταμζνο ριηικό ςφςτθμα. Οι 

ρίηεσ τουσ εκμεταλλεφονται ζνα πολφ μεγαλφτερο όγκο εδάφουσ, οπότε μποροφν να 

αποκθκεφςουν ςτο υπζδαφοσ πολφ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ άνκρακα. Βζβαια, και 

τα ποϊδθ γεωργικά φυτά δεςμεφουν άνκρακα, αλλά οι ποςότθτεσ είναι πολφ 

μικρζσ, ιδιαίτερα, αν πρόκειται για ετιςιεσ καλλιζργειεσ. 

Γενικά, τα αγροδαςικά ςυςτιματα εξαςφαλίηουν: 

α.- μεγαλφτερεσ αποδόςεισ λόγω τθσ πιο αποτελεςματικισ χριςθσ των φυςικϊν 

πόρων (φωσ, νερό, κρεπτικά ςτοιχεία), 

β.- μειωμζνο κίνδυνο πυρκαγιάσ, 

γ.- ζνα δίκτυο αςφάλειασ για τθν απορρόφθςθ των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο 

ζδαφοσ με τθν οριηόντια εξάπλωςθ των ριηϊν των δζνδρων κάτω από το ριηικό 

ςφςτθμα των ποωδϊν καλλιεργειϊν, 

δ.- αυξθμζνθ βιομάηα λεπτϊν ριηϊν ςε όλα τα βάκθ, 

ε.- πιο ςκιερζσ, δροςερότερεσ και πιο υγρζσ ςυνκικεσ μεταξφ των ςειρϊν των 

δζνδρων με αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ οξείδωςθ του εδαφικοφ άνκρακα, 

ςτ.- βελτιωμζνουσ ςυνδυαςμοφσ μυκόριηασ μεταξφ των δζνδρων και των γεωργικϊν 

καλλιεργειϊν, 

η.- μειωμζνθ απϊλεια τθσ λεπτισ οργανικισ ουςίασ από αιολικι ι υδατικι 

διάβρωςθ, 

θ.- αυξθμζνθ δραςτθριότθτα γαιοςκϊλθκων, οι οποίοι προωκοφν τθν οργανικι 

ουςία ςε βακφτερα ςτρϊματα του εδάφουσ και 

κ.- αυξθμζνθ γονιμότθτα λόγω λίπανςθσ, ηωικϊν αλλθλεπιδράςεων και 

εμπλουτιςμοφ του εδάφουσ με το φφλλωμα των δζνδρων. 
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Όλοι οι παραπάνω λόγοι δικαιολογοφν τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονων αγροδαςικϊν 

ςυςτθμάτων ςτισ πεδινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ επικρατοφν άδενδρεσ 

γεωργικζσ καλλιζργειεσ, προκειμζνου να αυξθκεί το οικολογικό αποτφπωμα τθσ 

χϊρασ μασ ςε άνκρακα και να μετριαςτοφν, ζτςι, οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, μια προςπάκεια ςτθν οποία ζχουμε υποχρζωςθ να 

ςυμβάλουμε ωσ Ελλάδα, αφοφ ζχουμε υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά 

και τθν πρόςφατθ ςυμφωνία του Παριςιοφ. 

 

Β.Π. Παπαναςτάςθσ 

                                                                                                                     Πρόεδροσ του ΕΑΔ 

 

 

 

 

 

 

19ο Πανελλινιο Δαςολογικό υνζδριο 

 

το 19ο Πανελλινιο Δαςολογικό υνζδριο που ζγινε ςτισ 29 επτεμβρίου – 2 

Οκτωβρίου 2019 ςτο Λιτόχωρο το Ελλθνικό Αγροδαςικό Δίκτυο ςυμμετείχε με 

εργαςία και ςυγκεκριμζνα:  

Πλατισ Π., Παπαχριςτου Θ., Παπαναςτάςθσ, Β., Αϊναλισ Α., Μελιάδθσ Ι., 
Μαντηανάσ Κ. 2019. Αποτελζςματα προςωρινϊν διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ 
τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ. «Η ςυμβολι των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςτθν ορεινι 
οικονομία και ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ». 19ο Πανελλινιο 
Δαςολογικό υνζδριο. Λιτόχωρο 29 επτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2019. 
 

Κ. Μαντηανάσ 

Γ. Γραμματζασ ΕΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

4th World Congress on Agroforestry 

Σο 4ο Παγκόςμιο υνζδριο Αγροδαςοπονίασ με κζμα “Agroforestry: Strengthening 

links between science, society and policy” πραγματοποιικθκε ςτο Montpellier τθσ 

Γαλλίασ ςτισ 20-25 Μαΐου 2019 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

ςυνεδρίου: https://agroforestry2019.cirad.fr 

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΕΑΔ Ε 

ΕΘΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΤ ΕΑΔ Ε 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

https://agroforestry2019.cirad.fr/
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Σο ςυνζδριο παρακολοφκθςαν 1500 ςφνεδροι από πολλζσ χϊρεσ του κόςμου. Οι 

εργαςίεσ που παρουςιάςτθκαν περιελάμβαναν μία ευρεία κεματολογία που 

περιελάμβανε τουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και αποτυχίασ για τθν εφαρμογι 

αγροδαςοπονίασ ζωσ το ρόλο τθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και 

βρίςκονται όλεσ ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου. 

https://www.alphavisa.com/agroforestry/2019/documents/Agroforestry2019-Book-

of-Abstract-v1.pdf 

το ςυνζδριο ςυμμετείχαν θ κακθγιτρια του ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ Α. Παντζρα και ο 

κακθγθτισ Αντρζασ Παπαδόπουλοσ, όπου παρουςίαςαν εργαςίεσ από τα 

προγράμματα AGFORWARD και AGROF MM, κακϊσ και ο Κων/νοσ Μαντηανάσ (ΕΔΙΠ 

του ΑΠΘ) που παρουςίαςε εργαςίεσ με αγροδαςικά ςυςτιματα ελιάσ και 

οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςτθ Βόρεια Ελλάδα. 

το τζλοσ του ςυνεδρίου ςυντάχκθκε κείμενο με τα κοινά ςυμπεράςματα και τουσ 

ςτόχουσ του ςυνεδρίου, τα οποία μποροφν να βρεκοφν ςτον ακόλουκο 

διαςφνδεςμο 

https://agroforestry2019.cirad.fr/content/download/4744/34532/version/2/file/Mo

ntpellier_Declaration_24052019_VEng.pdf 

 

 

16th International Conference on Environmental Science and Technology, 
CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece 

τθν όμορφθ Ρόδο διοργανϊκθκε για άλλθ μία φορά το 16ο Διεκνζσ ςυνζδριο για 

τθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ και τεχνολογία. το ςυνζδριο υπάρχει ειδικι 

ςυνεδρία θ οποία περιλαμβάνει τθν αγροδαςοπονία.το ςυνζδριο ςυμμετείχε θ κα 

Παντζρα και παρουςίαςε εργαςίεσ από τα προγράμματα AGFORWARD και AGROF 

MM. 

 

The 2nd Agroecology Europe Forum 

τθν όμορφθ Κριτθ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ηράκλειο διοργανϊκθκε το 2ο ςυνζδριο 

τθσ Agroecology Europe (http://agroecology-europe.org/ ). Σο ςυνζδριο 

παρακολοφκθςε θ κα Παντζρα και παρουςίαςε εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν 

αγροδαςοπονία. Η ιδιαιτερότθτα του ςυνεδρίου ιταν θ επιτυχισ προςπάκεια των 

διοργανωτϊν να περιορίςουν τθ χριςθ πλαςτικϊν και CO2 (Plastic-Free& CO2 

emissions-offset policyhttp://www.agroecologyeuropeforum.eu/we-follow-plastic-

free-and-carbon-emissions-offset-policy ). το ςυνζδριο ιταν ζντονθ θ παρουςία 

μεταοτυχιακϊν φοιτθτϊν, νζων ερευνθτϊν και αγροτϊν από όλθ τθν Ευρϊπθ 

δίνοντασ μία ιδιαίτερθ νότα δροςιάσ και αιςιοδοξίασ για το μζλλον τθσ 

αγροοικολογίασ. Η εκδρομι του ςυνεδρίου ιταν το ίδιο ξεχωριςτι με τθν επίςκεψθ 

https://www.alphavisa.com/agroforestry/2019/documents/Agroforestry2019-Book-of-Abstract-v1.pdf
https://www.alphavisa.com/agroforestry/2019/documents/Agroforestry2019-Book-of-Abstract-v1.pdf
https://agroforestry2019.cirad.fr/content/download/4744/34532/version/2/file/Montpellier_Declaration_24052019_VEng.pdf
https://agroforestry2019.cirad.fr/content/download/4744/34532/version/2/file/Montpellier_Declaration_24052019_VEng.pdf
http://cest2019.gnest.org/
http://cest2019.gnest.org/
http://cest2019.gnest.org/conference-topics/agroforestry-forest-and-agricultural-sustainability
http://www.agroecologyeuropeforum.eu/we-follow-plastic-free-and-carbon-emissions-offset-policy
http://www.agroecologyeuropeforum.eu/we-follow-plastic-free-and-carbon-emissions-offset-policy
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ςε ζνα χαρακτθριςτικό αγροδαςικό ςφςτθμα παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων 

(https://melitakes.gr/), ςτουσ πρόποδεσ των Αςτερουςίων.  Οι ιδιοκτιτεσ μάγεψαν 

τουσ παρευριςκόμενουσ με τισ εκπλθκτικζσ ιδζεσ και καινοτόμεσ πρακτικζσ τουσ. Σο 

περιβάλλον ιταν μοναδικό και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζφυγαν με τισ καλφτερεσ 

εντυπϊςεισ για τθν Ελλθνικι φιλοξενία και το μοναδικό φυςικό περιβάλλον. το 

τζλοσ του ςυνεδρίου διοργανϊκθκε μία ςυνάντθςθ που αφοροφςε τθν 

αγροοικολογία ςτθν Ελλάδα. Σθ ςυνάντθςθ παρακολοφκθςε θ κα Παντζρα και 

μετζφερε τισ ιδζεσ, τθ φιλοοςφία και τισ προςπάκειεσ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ 

Δικτφου. υμφωνικθκε να ςυνεργαςτοφν μελλοντικά οι δφο οργανϊςεισ και για το 

κζμα αυτό κα αςχολθκεί το Δ.  

XXV IUFRO World Congress: Forest Research and Cooperation for Sustainable 

Development 

τθν μακρινι Βραηιλία διοργανϊκθκε το παγκόςμιο ςυνζδριο του IUFRO όπου 3000 

ςφνεδροι αναμζνονταν από 29 επτεμβρίου ζωσ 5 Οκτωβρίου 2019. Η 

αγροδαςοπονία υπιρχε ωσ κζμα ςε όλεσ τισ ςυνεδρίεσ. 

 

 

Α. Παντζρα 

Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ 

 

 

 

 

Δθμοςίευςθ τθσ ΚΤΑ για τα μζτρα 8.1 και 8.2 του ΠΑΑ 

το Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ (Σεφχοσ Β’, 3857/17-10-2019) 

περιλαμβάνονται οι αποφάςεισ 3226-Πλαίςιο λειτουργίασ του υπομζτρου 8.1 

«Δάςωςθ και δθμιουργία δαςικϊν εκτάςεων» και 3227- Πλαίςιο λειτουργίασ του 

υπομζτρου 8.2 «Ενίςχυςθ για γεωργοδαςοκομικά ςυςτιματα» του μζτρου Μ08 

«Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ δαςικϊν περιοχϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ 

των δαςϊν» του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) για τθν περίοδο 2014 

2020. κοπόσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ είναι θ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν τισ 

υπαγόμενεσ δράςεισ, το είδοσ ενίςχυςθσ, τουσ δικαιοφχουσ και τα ποςοςτά 

ενίςχυςθσ των υπομζτρων 8.1 και 8.2. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τθν ΚΤΑ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου: http://www.agroforestry.gr 

 

 
 

ΑΛΛΑ  ΝΕΑ 

http://iufro2019.com/
http://iufro2019.com/congress-themes/
http://www.agroforestry.gr/
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Διακιρυξθ του ΕΑΔ για το Αγροδαςικό Μζτρο 8.2 του ΠΑΑ 

Σο Δ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου ςε ςυνεργαςία με άλλεσ επιςτθμονικζσ 

εταιρείεσ και Ινςτιτοφτα, όπωσ θ Ελλθνικι Δαςολογικι Εταιρεία, θ Ελλθνικι 

Λιβαδοπονικι Εταιρεία και Σο Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν Θεςςαλονίκθσ (ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΣΡΑ) και με αφορμι τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ εφαρμογισ του 

Αγροδαςικοφ Μζτρου 8.2 του ΠΑΑ (Εγκατάςταςθ Αγροδαςικϊν υςτθμάτων), 

διατφπωςε Διακιρυξθ για τθν αναγκαιότθτα άμεςθσ εφαρμογισ του Μζτρου και 

τθν απζςτειλε ςτα αρμόδια Τπουργεία (Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ) για ενθμζρωςθ κακϊσ και ςε εφθμερίδεσ και 

ιςτοςελίδεσ περιοδικϊν αγροτικοφ και δαςικοφ ενδιαφζροντοσ. Μπορείτε να δείτε 

τθ Διακιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου: 

http://www.agroforestry.gr 

 

υμβολι των αγροδαςικών ςυςτθμάτων ςτθ δζςμευςθ του άνκρακα ςτο ζδαφοσ 

μζςω των γεωργικών δραςτθριοτιτων 

τισ 24 επτεμβρίου 2019 πραγματοποιικθκε ςτο Ελςίνκι τθσ Φινλανδίασ το Άτυπο 

υμβοφλιο Τπουργϊν Γεωργίασ με κζμα ςυηιτθςθσ «Αναδιαμόρφωςθ του ρόλου 

των αγροτϊν ςτθ δράςθ για το κλίμα – Προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ γεωργίασ μζςω τθσ 

δζςμευςθσ του άνκρακα ςτο ζδαφοσ». Ο Τπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων, κ. Μάκθσ Βορίδθσ, που εκπροςϊπθςε τθ χϊρα μασ αναφζρκθκε ςτθ 

ςπουδαιότθτα τθσ δζςμευςθσ του άνκρακα ςτο ζδαφοσ μζςω τθσ γεωργικισ 

δραςτθριότθτασ και τον ευεργετικό τθσ ρόλο μόνο για το περιβάλλον αλλά και για 

τουσ ίδιουσ τουσ αγρότεσ, αφοφ οδθγεί ςτθ βελτίωςθ των γεωργικϊν εδαφϊν και 

αυξάνει τθν παραγωγικότθτά τουσ. Μεταξφ άλλων, ο Τπουργόσ ανζφερε ότι ςτθ 

χϊρα μασ  εφαρμόηονται ιδθ ςυνικεισ πρακτικζσ που ςτοχεφουν ςτθ δζςμευςθ του 

άνκρακα και τθ βελτίωςθ του εδάφουσ, όπωσ θ αμειψιςπορά, θ εγκατάςταςθ 

αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων και θ δάςωςθ των γεωργικϊν γαιϊν. 

Πθγι: https://www.skai.gr/news/environment/voridis-klimatiki-allagi-neoi-agrotes-

kai-viosimi-georgia  

Κ. Μαντηανάσ 

Γραμματζασ του ΕΑΔ 

 

Ζκκεςθ ςχετικά με τθ ςυνάντθςθ για τθ βιολογικι γεωργία, 16 Οκτωβρίου 2019 

Η EURAF εκπροςωπικθκε ςτθ ςυνάντθςθ από τθν Anastasia Pantera και τον Piet. 

http://www.agroforestry.gr/
https://www.skai.gr/news/environment/voridis-klimatiki-allagi-neoi-agrotes-kai-viosimi-georgia
https://www.skai.gr/news/environment/voridis-klimatiki-allagi-neoi-agrotes-kai-viosimi-georgia
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Η ςυνεδρίαςθ ξεκίνθςε με τθν εκλογι τθσ νζασ προεδρίασ του CDG. Μετά τισ 

ψθφοφορίεσ, θ κ. Maria Blom και οι κ. Luigi Tocci και κ. Kolb εξελζγθςαν ωσ 

πρόεδροσ και ωσ αντιπρόεδροι θ ςυνεδρίαςθ ξεκίνθςε. 

Σο πρϊτο ςθμείο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ αφοροφςε τθν παρουςίαςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων TRACES ωσ πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ για ειςαγωγζσ προϊόντων 

βιολογικισ παραγωγι ςτθν ΕΕ. Διαςαφθνίςτθκε ότι θ ΕΕ κεωρεί τθ βιολογικι 

γεωργία ωσ μζκοδο παραγωγισ, θ οποία δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και, όςον αφορά τθν κτθνοτροφία, ςε κζματα καλισ διαβίωςθσ 

των ηϊων. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν, υπάρχει μια εκπλθκτικι αφξθςθ τθσ 

βιολογικισ γεωργικισ γθσ και του βιολογικοφ μεριδίου (share) μεταξφ 1999 και 

2018, από 11 εκατομμφρια εκτάρια ςε 69,8 εκατομμφρια εκτάρια, ενϊ το μερίδιό 

τθσ αυξικθκε από 0,3% ςε 1,4% (πθγιFiBL-IFOAM - SOEL Ζρευνεσ 1999-2019 Η 

Ωκεανία ιταν θ ιπειροσ με τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ γθσ (από 12,2 

εκατομμφρια εκτάρια ςε 35,9 εκατομμφρια εκτάρια) με τθν Αφρικι να είναι θ 

χαμθλότερθ (από 1 εκατομμφριο ζωσ 2,1 εκατομμφρια εκτάρια). Η Ευρϊπθ 

ακολουκεί ωσ δεφτερθ ςε ανάπτυξθ, από τα 9,1 εκατ. εκτάρια ςε 14,6 εκατ. εκτάρια. 

Σο Λιχτενςτάιν ιταν θ χϊρα με το υψθλότερο ποςοςτό βιολογικισ καλλιζργειασ με 

τουλάχιςτον 10% τθσ γεωργικισ γθσ το 2017 (37,9%), ακολουκοφμενθ από τθ 

αμόα, τθν Αυςτρία, Εςκονία, ουθδία, Sao Tome and Principe, Italy, Latvia, 

Switzerland, Uruguay, Czech Republic, Finland. τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ ανάπτυξθ 

τθσ βιολογικισ καλλιεργιςιμθσ γθσ αυξικθκε από το 0,1% ςε 7,2% (0,.. ζωσ ςχεδόν 

13 εκατομμφρια εκτάρια.Η Γαλλία ιταν θ χϊρα με τθν υψθλότερθ ανάπτυξθ και 

ακολοφκθςε θ Ιταλία, θ Γερμανία και θ Ιςπανία. Όςον αφορά τισ παγκόςμιεσ 

λιανικζσ πωλιςεισ, οι ΗΠΑ κατζχουν το υψθλότερο ποςοςτό 43% ακολουκοφμενο 

από άλλεσ χϊρεσ (17%), Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ιταλία, Καναδάσ, Ελβετία και 

ουθδία. Παρομοίωσ, οι βιολογικζσ λιανικζσ πωλιςεισ αυξικθκαν από 15,2 

διςεκατομμφρια ευρϊ, ςε 92,1 το 2017. Οι δζκα χϊρεσ με τισ μεγαλφτερεσ αγορζσ 

βιολογικϊν τροφίμων είναι οι ΗΠΑ, θ Γερμανία, θ Γαλλία, θ Κίνα, θ Ιταλία, ο 

Καναδάσ, θ Ελβετία, θ ουθδία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και θ Ιςπανία. Η κατθγορία 

των βιολογικϊν τροφίμων διαφζρει ανάλογα με τθ χϊρα, ενϊ τα πιο δθμοφιλι είναι 

τα αυγά, τα φρζςκα λαχανικά, τα ιπια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 

προϊόντα ψωμιοφ και αρτοποιίασ. Είναι ενδιαφζρον να αναφζρουμε ότι θ Γαλλία 

ζχει τισ υψθλότερεσ πωλιςεισ άμεςου μάρκετινγκ, ενϊ θ Δανία είχε το υψθλότερο 

ποςοςτό γενικϊν λιανικϊν πωλιςεων. Μερικά καλά νζα είναι ότι θ ανάπτυξθ των 

περιοχϊν βιολογικισ γεωργίασ ακολοφκθςε παρόμοια αυξανόμενθ τάςθ με τθν 

ανάπτυξθςτισ πωλιςεισ. Οι κορυφαίοι εξαγωγείσ ςτθν ΕΕ είναι άλλοι (54%), Κίνα 

(13%), Εκουαδόρ (9%), Dom. 8%, Ουκρανία (8%) και Σουρκία (8%). Σα ειςαγόμενα 

προϊόντα περιλάμβαναν τροπικά φροφτα, oilcakes, δθμθτριακά, ςιτάρι, ρφηι, 

ελαιοφχα, ηάχαρθ, λαχανικά, φροφτα και άλλα. Η Κίνα είναι θ χϊρα με τθ 
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μεγαλφτερθ βιολογικι περιοχι που παράγει δθμθτριακά και όςπρια ενϊ θ Σουρκία 

ιταν θ υψθλότερθ όςον αφορά τα εφκρατα φροφτα. Η Ινδία ιταν θ χϊρα με τον 

μεγαλφτερο αρικμό βιολογικϊν παραγωγϊν το 2017. 

Ζνα άλλο ενδιαφζρον ςθμείο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ιταν θ παρουςίαςθ τθσ 

παρουςίαςθσ του OFIS (φςτθμα Πλθροφοριϊν για τθ Βιολογικι Γεωργία) ςχετικά 

με τισ παρατυπίεσ ςτα βιολογικά προϊόντα (ΕΕ και τρίτεσ χϊρεσ.) Οι περιςςότερεσ 

παρατυπίεσ αναφζρονται ςε τροπικά φροφτα, νωπά ι αποξθραμζνα, ξθροφσ 

καρποφσ και μπαχαρικά και αφοροφν, μεταξφ άλλων, αντιβιοτικά και ΓΣΟ. 

Η Susana GaonaSaez, υπεφκυνθ προγράμματοσ του HORIZON 2020, παρουςίαςε 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το νζο πρόγραμμα HORIZON EUROPE και υπογράμμιςε τθν 

ανάγκθ δθμιουργίασ ηωντανϊν εργαςτθρίων.  

Σόνιςε τον ρόλο τθσ αγρο-οικολογίασ ςτθ βιολογικι γεωργία. Τπάρχουν 

περιςςότερα από 20 ζργα ςχετικά με τθ βιολογικι γεωργία που χρθματοδοτοφνται 

ςιμερα και ανζρχονται ςε 100 εκατ. Ευρϊ από το 2014-2017.  

 

 

Εικόνα 1. Είναι ςθμαντικι θ δθμιουργία «ηωντανϊν εργαςτθρίων» 
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Εικόνα 2. Οι βαςικοί άξονεσ του νζου προγράμματοσ HORIZON EUROPE 

Η Αγροδαςοποία αναφζρκθκε μόνο δφο φορζσ ςτθν παρουςίαςθ και θ Αναςταςία 

ςχολίαςε, εξ ονόματοσ τθσ EURAF, ότι κα επικυμοφςε να αναφερκεί θ 

αγροδαςοπονία περιςςότερο κακϊσ αντιπροςωπεφει ζναν αποδεδειγμζνο τρόπο 

μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, ανταποκρίνεται ςτισ παγκόςμιεσ 

προκλιςεισ για ζνα καλφτερο μζλλον. Είπε επίςθσ ότι θ αγροδαςοπονία μπορεί να 

είναι ζνασ ιδανικόσ τρόποσ βιολογικισ καλλιζργειασ που παρζχει ζνα φυςικό τρόπο 

λίπανςθσ με τα οργανικά υπολείμματα. Επίςθσ είπε ότι τα ςτοιχεία δείχνουν πολλζσ 

ευκαιρίεσ και θ αγροδαςοπονία μπορεί να δϊςει λφςεισ και νζεσ ευκαιρίεσ ςε αυτζσ 

τισ προκλιςεισ. Ο Piet ηιτθςε διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ διαφορά μεταξφ τθσ 

αγροοικολογίασ και τθσ βιολογικισ γεωργίασ. 

Άλλα κζματα που παρουςιάςτθκαν περιελάμβαναν τθν κατάςταςθ των ςυηθτιςεων 

ςχετικά με τισ πράξεισ που ανατζκθκαν και υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου 

οργανικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/848. 

Σο απόγευμα, οι διοργανωτζσ παρουςίαςαν ςτοιχεία για τισ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ 

κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ για τθν Brexit. 

Α. Παντζρα 

Αντιπρόεδροσ του ΕΑΔ 
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V European Agroforestry Conference, EURAF  

τθν Ιταλία κα διοργανωκεί το επόμενο ςυνζδριο τθσ EURAF (2020) και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν πόλθ  Nuoro ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ αρδθνίασ με πολλζσ 

εκδθλϊςεισ ςε διάφορα ςθμεία κοντινά τθσ πόλθσ.  Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

μπορείτε να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου https://www.euraf2020.eu/ 

 

 

ΠΡΟΕΧΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 

https://www.euraf2020.eu/

