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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τον όρο αειφορική γεωργία εννοούμε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φυτικής
και ζωικής παραγωγής που θα µπορεί µακροπρόθεσµα να ικανοποιήσει τις
διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού της γης, να βελτιώσει την περιβαλλοντική
ποιότητα και την βάση των φυσικών πόρων στην οποία βασίζεται η γεωργική
οικονοµία, να κάνει περισσότερο αποτελεσµατική την χρήση των µη ανανεώσιµων
πόρων και να ενώσει, όπου είναι κατάλληλο, τους φυσικούς βιολογικούς κύκλους, να
διατηρήσει την οικονοµική βιωσιµότητα των γεωργικών εφαρµογών και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των αγροτών και ολόκληρης της κοινωνίας. Η αειφορική γεωργία
έχει ως στόχο το τρίπτυχο περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία και βάσει αυτών, θέτει
στόχους για τα έργα της αειφορικής γεωργίας στα επόμενα χρόνια.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αναλύθηκαν με σαφήνεια όλα τα θέματα
που απασχολούν την αειφορική γεωργία και την γεωργία ακριβείας.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια ερμηνεία του όρου «αειφορική γεωργία»,
τονίσθηκαν οι στόχοι, οι εφαρμογές καθώς και η σημασία της αειφορικής γεωργίας.
Αναλύθηκαν οι αρχές και οι κατευθύνσεις της αειφορικής γεωργίας, οι σχέσεις
αειφορικής γεωργίας και περιβάλλοντος και παρατέθηκαν οι δείκτες της αειφορικής
γεωργίας.
Στην συνέχεια αναλύθηκε ο όρος γεωργία ακριβείας που είναι μια τέτοια νέα
μέθοδος γεωργικής διαχείρισης, που έχει ως στόχο την μείωση του κόστους
παραγωγής και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω της σωστής διαχείρισης
εισροών σε μια καλλιέργεια. Παρατέθηκαν παραδείγματα για την χρήση της, και
αναλύθηκαν τα τεχνολογικά συστήματα που καθιστούν εφικτή την εφαρμογή της
γεωργίας ακριβείας όπως συστήματα υποστήριξης απόφασης, ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιαστεί και να αναπτυχθεί η
έννοια της αειφορικής γεωργίας από κάθε οπτική γωνία. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος
της πτυχιακής εργασίας ήταν να ερευνηθούν πηγές σχετικές με το θέμα, όπως η
αρχική ιδέα της αειφορικής γεωργίας, η ανάπτυξη με τα χρόνια, έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί και συγγράμματα που έχουν εκδοθεί, τεχνολογικά συστήματα
υποστήριξης, ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμοί, προγράμματα στήριξης,
μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και να μελετηθούν οι επιπτώσεις της αειφορικής
γεωργίας σε όλους τους τομείς που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, όπως γεωργία,
κοινωνία, περιβάλλον, πλούτος γεωργικού πληθυσμού, άνθρωπος και μελλοντικές
γενεές.
Αυτή η μορφή γεωργίας που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα φυτικής
και ζωικής παραγωγής, έχει σαν βασικές αρχές, να προασπίζει αξίες όπως η
προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της οικονομίας, η ικανοποίηση των
διατροφικών αναγκών της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενιών, η
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μη ανανεώσιμων πόρων και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ παράλληλα εξαρτάται
άμεσα από τεχνολογικές εφαρμογές , συνεχή έρευνα και ανάπτυξη ιδεών.
Γενικότερα, η αειφορική γεωργία θεωρείται μια αναγκαία κατάσταση που
αργά ή γρήγορα θα πρέπει να υιοθετήσει ο αγροτικός πληθυσμός της γης και θα
πρέπει να εντάξουν στα γεωργικά τους προγράμματα οι κυβερνήσεις όλου του
κόσμου, προκειμένου να υπάρξει εξασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων
του πλανήτη ενώ ταυτόχρονα να καλύπτονται οι ανάγκες σίτισης του πληθυσμού
και η οικονομικές ανάγκες της αγροτικής κοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος που
υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτού του τομέα και
σχεδιασμός μελέτης από διάφορους οργανισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Εν κατακλείδι, μορφές γεωργίας που δεν θα συμβαδίζουν με την αειφορική
γεωργία θα εγκαταλειφθούν αργά ή γρήγορα, διότι οι συνέπειές τους είτε
βραχυπρόθεσμες, είτε μακροπρόθεσμες, θα υποβαθμίσουν ή θα καταστρέψουν
τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και τα οικονομικά οφέλη συνεχώς θα
μειώνονται προκαλώντας αντιδράσεις και αναπόφευκτα, κοινωνική έκρηξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
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ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1.1 Ερµηνεία του όρου
O όρος “αειφόρος” αναφέρεται για πρώτη φορά στο Σοφοκλή και έχει
υιοθετηθεί από τη δασοπονία, όπου σηµαίνει µια συγκεκριµένη µέθοδο διαχείρισης
του δάσους, κατά την οποία “όταν αφαιρείται από το δάσος … όγκος ξύλου ίσος ή και
λιγότερος µε αυτόν που έχει παραχθεί κατά το θεωρούµενο διάστηµα, λέγεται ότι το
δάσος αειφορεί”» (Σακιώτη, 2003, Αγγελίδης et al, 2004:8). Η WCED (Word
Commission for the Environment and Development - Παγκόσµια Επιτροπή για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη), µε την έκθεση Brundtland, όρισε ως Αειφόρο
ανάπτυξη «[…] αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να µειώνει την
ικανότητα των µελλοντικών γενεών ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις δικές τους»
(Φλογαΐτη, 2006:84). Συµπληρωµατικός του παραπάνω ορισµού είναι αυτός των
IUCN (International Union for Conservation of Nature - ∆ιεθνής Ένωση για την
Προστασία της Φύσης), UNEP (United Nations Environmental Programme Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών), WWF (World Wildlife Fund Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση): «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την
ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των
οικοσυστηµάτων που υποστηρίζουν τη ζωή».
Αφορµή της έννοιας της αειφορίας στάθηκε µια ανησυχία που προκλήθηκε από
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στη δεκαετία του ’60 και αναδείχθηκε µέσα από πολλά
βήµατα σε διεθνή και εθνικά προγράµµατα, που συνδυάζουν την οικονοµική και
επιχειρηµατική ανάπτυξη µε την κοινωνική και την περιβαλλοντική ευθύνη. Ακριβής
και απόλυτος ορισµός της αειφορίας και συνεπώς της αειφορικής γεωργίας είναι
αδύνατος. Για κάποιους π.χ. υποδηλώνει σταθερότητα και ικανότητα διατήρησης των
πόρων επί µακρών, ενώ για άλλους αποφυγή καταστροφής ή υποβάθµισης των
φυσικών πόρων.
Η «Αειφορία» είναι µια λέξη που χρησιµοποιείται και καθορίζεται από πολλές
απόψεις. Πολλοί χρησιµοποιούν τη λέξη «αειφορία» εννοώντας τη «φιλικότητα στο
περιβάλλον», ή ως έναν όρο που σχετίζεται κυρίως µε την ανάπτυξη του τρίτου
κόσµου. Αλλά η αειφορία σηµαίνει πολλά περισσότερα. Όταν οι φυσικοί πόροι
καταναλώνονται σε βιώσιµα επίπεδα, οι άνθρωποι µπορούν να συνεχίσουν να
καταναλώνουν από αυτούς για όλα τα επόµενα χρόνια, από την σηµερινή γενιά και
µέχρι την επόµενη. Όταν οι φυσικοί πόροι χρησιµοποιούνται σε µη βιώσιµα επίπεδα,
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αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι µια δυναµική
διαδικασία που βοηθά όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις δυνατότητές τους
και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους µε τρόπους που ταυτόχρονα να
προστατεύουν και να ενισχύουν τα συστήµατα υποστήριξης της ζωής στη Γη.
Η λέξη αειφορία υποδηλώνει µονιµότητα ή µακροπρόθεσµη συντήρηση.
Καθώς αναφέρεται στη γεωργία, η αειφορία χαρακτηρίζει γεωργικά συστήµατα που
είναι “ικανά να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους και τη χρησιµότητά τους έπ’
αόριστο”. Τέτοια συστήµατα πρέπει να µπορούν να διατηρήσουν τους φυσικούς
πόρους, να βοηθήσουν την κοινωνία, να είναι εµπορικά ανταγωνιστικά και
οικολογικά υγιή.
Σύµφωνα µε τον ορισµό, ο όρος αειφορική γεωργία σηµαίνει ένα
ολοκληρωµένο

σύστηµα φυτικής

και

ζωικής

παραγωγής

που

θα µπορεί

µακροπρόθεσµα :


να ικανοποιήσει τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού της γης,



να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα και την βάση των φυσικών

πόρων στην οποία βασίζεται η γεωργική οικονοµία,


να

κάνει

περισσότερο

αποτελεσµατική

την

χρήση

των

µη

ανανεώσιµων πόρων και να ενώσει, όπου είναι κατάλληλο, τους φυσικούς
βιολογικούς κύκλους,


να

διατηρήσει

την

οικονοµική

βιωσιµότητα

των

γεωργικών

εφαρµογών και


να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αγροτών και ολόκληρης της

κοινωνίας.
Η αειφορική γεωργία είναι µία φιλοσοφία που βασίζεται σε ανθρώπινους
σκοπούς

και

στην

κατανόηση

των

µακροπρόθεσµων

επιδράσεων

των

δραστηριοτήτων µας στο περιβάλλον και άλλα είδη. Η χρήση αυτής της φιλοσοφίας
οδηγεί την εφαρµογή προηγούµενης εµπειρίας και των τελευταίων επιστηµονικών
προόδων στη δηµιουργία ολοκληρωµένων καλλιεργητικών συστηµάτων τα οποία
µπορούν να διατηρούν τους φυσικούς πόρους. Τέτοια συστήµατα µειώνουν την
περιβαλλοντική υποβάθµιση, διατηρούν την παραγωγικότητα, προάγουν την
οικονοµική βιωσιµότητα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα και διατηρούν σταθερές
τις αγροτικές κοινότητες και την ποιότητα ζωής.
Ωστόσο οι συζητήσεις για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας
παρουσιάζουν κάποιες αντιθέσεις. Οι υποστηρικτές της αειφορικής γεωργίας
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προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και γεωργικές πρακτικές. Οι απόψεις
τους ως προς το ποια στοιχεία είναι αποδεκτά ή µη αποδεκτά σε ένα αειφορικό
γεωργικό σύστηµα ορισµένες φορές αντικρούονται. Γεγονός είναι ότι, ’’απέχουµε
ακόµη αρκετά από το να γνωρίζουµε ποιες ακριβώς µέθοδοι και συστήµατα µπορούν
να οδηγήσουν στην αειφορία”. Σήµερα οι αειφορικές γεωργικές πρακτικές συνήθως
περιλαµβάνουν:


Εναλλαγή καλλιεργειών που καταπολεµούν ζιζάνια, ασθένειες, έντοµα

και άλλα παράσιτα, εξασφαλίζουν εναλλακτικές πηγές αζώτου στο έδαφος και
µειώνουν τον κίνδυνο µόλυνσης των νερών από γεωργικά φάρµακα.


Στρατηγικές καταπολέµησης των παρασίτων που δεν είναι επιβλαβείς

για τα οικοσυστήµατα, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Αυτές περιλαµβάνουν
ολοκληρωµένες τεχνικές καταπολέµησης των παρασίτων που µειώνουν την ανάγκη
για παρασιτοκτόνα µέσω πρακτικών όπως χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, κατάλληλος
χρόνος φύτευσης και βιολογική καταπολέµηση των παρασίτων.


Αυξηµένη

µηχανική

/βιολογική

καταπολέµηση

ζιζανίων.

Περισσότερες πρακτικές για την διατήρηση του εδάφους και του νερού και σωστή
χρήση ζωικών και φυτικών λιπασµάτων.


Χρήση φυσικών ή συνθετικών εισροών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην

υπάρχουν κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
Αυτή η προσέγγιση περικλείει ολόκληρη την γεωργική εκµετάλλευση,
βασιζόµενη στην πείρα και εξειδίκευση των αγροτών, των επιστηµόνων και των
ειδικών από δηµόσιους και ιδιωτικούς τοµείς.
Για την αειφορική ανάπτυξη η γεωργία παίζει σηµαντικό ρόλο. Εκτός από τα
εγκαταλελειµµένα

εδάφη

στα

οποία

υπάρχουν

φυτά,

και

οι

γεωργικές

εκµεταλλεύσιµες επιφάνειες χρειάζεται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της
αειφορίας.
Ο όρος περιβάλλον, οικονοµία και κοινωνία διαµορφώνουν ένα τρίγωνο
συζήτησης γύρω από την αειφορία και λαµβάνοντας υπόψη µας τις τρεις αυτές
κατευθύνσεις µπορούµε να πάρουµε µέτρα και να κάνουµε έργα τα οποία για τις
επόµενες γενιές να είναι αειφορικά.
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Εικ. 1.1: Definition: "Sustainable agriculture is a productive, competitive and
efficient way to produce safe agricultural products, while at the same time protecting
and improving the natural environment and social/economic conditions of local
communities.
Το τρίπτυχο για την αειφορική γεωργία (Callaway και Francis 1993, Goodland 1995)

Εικ.1.2: (Αειφορική γεωργία είναι ένας παραγωγικός , ανταγωνιστικός και
αποδοτικός τρόπος να παράγουµε ασφαλή γεωργικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα
προστατεύουµε και βελτιώνουµε το φυσικό περιβάλλον και τις κοινωνικο-οικονοµικές
συνθήκες των τοπικών κοινοτήτων.)
1.

Περιβάλλον

2.

Οικονοµία

3.

Κοινωνία
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Η σηµασία της αειφορίας για την καλλιέργεια γεωργικών φυτών. Η γεωργία έχει
σηµαντική θέση στη συζήτηση για την αειφορία. Από την µια µεριά οι γεωργικές
πρακτικές που χρησιµοποιούνται σήµερα πρέπει να φροντίσουν για την διατροφή
όλου του πληθυσµού της γης και από την άλλη αποτελούν την αιτία για
περιβαλλοντικά και οικονοµικά προβλήµατα. Για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη
παραγωγής αρκετών διατροφικών µέσων µε την ταυτόχρονη ικανοποίηση των
στόχων της αειφορίας. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
• Άριστη λίπανση (ισορροπία θρεπτικών στοιχείων, ανάλυση εδαφών).
• Λήψη µέτρων για τα εδάφη, όπου οι επιφάνειες τους βρίσκονται στο στάδιο
της µετάβασης σε οικολογικές.
• Βέλτιστη ποσότητα παραγωγής, ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο σε κύριες
καλλιέργειες.
• Κατάλληλη προστασία του εδάφους (δείκτες προστασίας του εδάφους,
προστασία από την διάβρωση).
• Εκλογή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Εικ. 1.3: Αειφορία περιβάλλοντος
Η Αειφορική Γεωργία ψάχνει για να βρει µεθόδους που θα βοηθήσουν τους
παραγωγούς να συνεχίσουν να παράγουν επαρκή και ασφαλή τρόφιµα που µπορούν
να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επόµενης χιλιετίας. Ενοποιεί όλα τα στοιχεία
της διαχείρισης --παρασιτοκτόνα, λιπάσµατα, απόβλητα, ενέργεια, οικονοµικά, κτλ.
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Όπως ορίστηκε από το Κογκρέσο, η αειφορική γεωργία είναι ένα
"ολοκληρωµένο σύστηµα πρακτικών φυτικής και ζωικής παραγωγής που έχουν
συγκεκριµένη για κάθε θέση εφαρµογή που µακροπρόθεσµα θα:
1.

"ικανοποιήσει τις ανάγκες σε τρόφιµα και ίνες

2.

"ενισχύσει την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη βάση των φυσικών

πόρων από τις οποίες εξαρτάται η αγροτική οικονοµία
3.

"κάνει την πιο αποδοτική χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων και των

πόρων του αγροκτήµατος και θα ενοποιήσει, όπου είναι δυνατό, τους φυσικούς
βιολογικούς κύκλους και ελέγχους
4.

"διατηρήσει την οικονοµική βιωσιµότητα των λειτουργιών στο

αγρόκτηµα και
5.

"βελτιώσει την ποιότητα ζωής για τους αγρότες και την κοινωνία σαν

σύνολο."
Εν συντοµία η Αειφορική Γεωργία είναι:
1.

Οικονοµικά βιώσιµη.

2.

Κοινωνικά υποστηρίξιµη.

3.

Οικολογική.

Η Αειφορική Γεωργία έχει οριστεί µε πολλούς τρόπους. Για παράδειγµα έχει
οριστεί σαν ένα σύστηµα που µπορεί αόριστα να συντηρήσει τον εαυτό του χωρίς να
υποβαθµίζει τη γη, το περιβάλλον, ή τους ανθρώπους. Αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον
µας για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της γεωργίας.
Οι ερευνητές στο Πανεπιστήµιο της Nebraska την έχουν ορίσει ως "µια
στρατηγική διαχείρισης που βοηθά τον παραγωγό να επιλέξει υβρίδια και ποικιλίες,
πρακτικές καλλιέργειας, προγράµµατα γονιµότητας του εδάφους, και προσεγγίσεις
διαχείρισης των παρασίτων που µειώνουν το κόστος των αγορασµένων εισροών,
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις του συστήµατος στο άµεσο και γύρω περιβάλλον του
αγροκτήµατος, και παρέχουν ένα σταθερό επίπεδο παραγωγής και κέρδους από την
καλλιέργεια."
Το ενδιαφέρον για την αειφορική γεωργία προκύπτει από την αυξανόµενη
ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίµων, και των επιδράσεων των πρόσθετων
τροφίµων και χηµικών λιπασµάτων, παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Η µόλυνση
των υπόγειων υδάτων σε µερικές Κεντροδυτικές πολιτείες από αγροτικά χηµικά, έχει
παρακινήσει προσπάθειες για τη µείωση της εφαρµογής χηµικών και λιπασµάτων. Η
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εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε έχοντας σαν κύριο σκοπό την πληροφόρηση
σχετικά µε την αειφορική γεωργία στον διεθνή χώρο σήµερα.
Η λέξη αειφορία ή αειφορική ανάπτυξη, όπως εµείς σήµερα συχνά
χρησιµοποιούµε, είναι ανακάλυψη του ’70. Αργότερα, µε τον όρο (our common
future), της οργάνωσης για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, έγινε παγκοσµίως
γνωστό ότι στον πλανήτη µας η αειφορία είναι µια επείγουσα ανάγκη. Η λέξη
αειφορία υποδηλώνει µονιµότητα ή µακροπρόθεσµη συντήρηση.
Για την γεωργία, η αειφορία χαρακτηρίζει γεωργικά συστήµατα που είναι
“ικανά να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους και τη χρησιµότητά τους έπ’
αόριστο”. Τέτοια συστήµατα πρέπει να µπορούν να διατηρήσουν τους φυσικούς
πόρους, να βοηθήσουν την κοινωνία, να είναι εµπορικά ανταγωνιστικά και
οικολογικά υγιή. Η γεωργία έχει µεταβληθεί εντυπωσιακά, ιδιαίτερα µετά την λήξη
του Β Παγκόσµιου Πολέµου. Η παραγωγή τροφίµων και φυτικών ινών ανήρθε στα
ύψη χάρη σε νέες τεχνολογίες, µηχανοποίηση, αυξηµένη χρήση χηµικών, εξειδίκευση
και κυβερνητικές πολιτικές που υποστηρίζουν την µεγιστοποίηση της παραγωγής.
Αυτές οι αλλαγές χρειάζονται µικρό αριθµό ανειδίκευτων εργατών µε ελάχιστες
αγροτικές γνώσεις για την παραγωγή του µεγαλύτερου µέρους των τροφίµων και των
φυτικών ινών. Αν και αυτές οι αλλαγές είχαν πολλά θετικά αποτελέσµατα και
µείωσαν τους κινδύνους στις αγροκαλλιέργειες, ωστόσο είχαν και σηµαντικές
απώλειες. Ανάµεσά τους είναι χαρακτηριστικές η εξάντληση του εδάφους, η µόλυνση
των υπόγειων νερών, η παρακµή των οικογενειακών αγροκτηµάτων, η παραµέληση
των εργασιακών συνθηκών των αγροτών, τα αυξηµένα έξοδα παραγωγής και η
επιδείνωση των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών στις αγροτικές κοινότητες .
Σήµερα η τάση για την αειφορική γεωργία συγκεντρώνει αυξηµένη υποστήριξη
και αποδοχή εντός της συµβατικής γεωργίας. Η αειφορική γεωργία όχι µόνο
απευθύνεται σε πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα αλλά και προσφέρει
πρωτότυπες και οικονοµικά εφαρµόσιµες ευκαιρίες σε καλλιεργητές, εργαζόµενους,
καταναλωτές και πολλούς άλλους σε ολόκληρο το σύστηµα διατροφής. Προκειµένου
να διαφυλάξουµε τη γεωργία και τον κόσµο γενικότερα για τις µελλοντικές γενιές, θα
πρέπει να δράσουµε τώρα, έτσι ώστε να αναπτύξουµε συστήµατα παραγωγής που θα
στηρίζονται

λιγότερο

στους

µη-ανανεώσιµους

πετροχηµικούς

πόρους

και

περισσότερο στην εναρµόνιση µε τις φυσικές διεργασίες, ούτως ώστε να επιτευχθούν
οι

πολλαπλοί

στόχοι

της

οικονοµικής,

οικολογικής

και

περιβαλλοντικής

βιωσιµότητας. Προς την κατεύθυνση της αναζήτησης κατάλληλων συστηµάτων
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διαχείρισης, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού εργαλείου ελέγχου, το
οποίο θα µπορεί να αξιολογεί τις στρατηγικές της αειφορικής ανάπτυξης µέσω της
διατήρησης της οργανικής ουσίας του εδάφους, περιορισµού της διάβρωσης,
εξισορρόπησης της παραγωγής σε αρµονία µε το περιβάλλον και καλύτερης
αξιοποίησης των ανανεώσιµων πόρων.
Οι συζητήσεις για την αειφορική γεωργία είναι λογικό να είναι ζωηρές,
συναισθηµατικές και µερικές φορές αµφιλεγόµενες. Η αύξηση της παραγωγικότητας
της γεωργίας ήταν συµβατή και κατά µεγάλο βαθµό συνώνυµη µε την αειφορική
γεωργία. Όµως, υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι ένας από τους σηµαντικότερους
τρόπους αύξησης της αγροτικής παραγωγής, µε τη χρήση χηµικών, µπορεί να
επιδεινώσει τα οικολογικά προβλήµατα. ∆υστυχώς πολλοί ερευνητές ακόµα δεν
ανησυχούν ανοιχτά µε τα θέµατα της αειφορίας και έχουν την κοινή στάση ότι "όλα
αυτά που κάνουµε είναι αειφορικά." Πολλοί υποστηρικτές της αειφορικής γεωργίας
θα διαφωνούσαν και θα επιχειρηµατολογούσαν ότι η επιτυχία της µετάβασης προς
την αειφορική γεωργία εξαρτάται από τη χρήση των περιορισµένων µη ανανεώσιµων
πόρων (π.χ., ορυκτά καύσιµα, συγκεκριµένα χηµικά) όσο πιο φειδωλά γίνεται και από
την επίτευξη µέγιστης ανταπόδοσης από την εφαρµογή τους κάνοντας χρήση των
βιολογικών κύκλων που υπάρχουν στη φύση και περιφρονούνται πολύ από την
γεωργία των ηµερών µας.
Αειφορική γεωργία, γενικά, χαρακτηρίζεται η οικολογικά υγιής γεωργία, η
οικονοµικά βιώσιµη, η κοινωνικά δίκαιη και ανθρώπινη. Μορφές γεωργίας που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές αργά ή γρήγορα θα εγκαταλειφθούν, αφού οι
βραχυπρόθεσµες ή και οι µακροπρόθεσµες συνέπειες τους θα είναι η υποβάθµιση ή η
καταστροφή του οικοσυστήµατος και των φυσικών πόρων, τα πενιχρά οικονοµικά
αποτελέσµατα, η µαζική δυσαρέσκεια που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κοινωνική
έκρηξη. Ο όρος «αειφορική γεωργία» δηλώνει τους τελικούς στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν. Άλλοι όροι δηλώνουν τα µέσα µε τα οποία θα αναπτυχθεί αειφορική
γεωργία, όπως π.χ. όροι «ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης» και «πρακτικές
άριστης διαχείρισης».
Ο Vosti(1999) µιλώντας για τους δεσµούς µεταξύ αειφορικής γεωργίας,
ανάπτυξης και ελάφρυνσης της φτώχειας, αναγνώρισε έξι βασικές αρχές.
Οποιοσδήποτε ορισµός της αειφορικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαµβάνει την έννοια
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, η οποία θα στηρίζεται στους
πόρους που έχουν αυτοί στη διάθεση τους.
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Ο Brooks (1999) διακρίνει την αειφορική ανάπτυξη από άποψη µικροεπιπέδου
(επιπέδου γεωργικής εκµετάλλευσης ) από εκείνη σε µακροεπίπεδο που εστιάζεται σε
µακροοικονοµικά µεγέθη και σε ανάλυση της ασκούµενης πολιτικής. Ταυτόχρονα
σηµειώνει ότι είναι προτιµότερο να εστιάζει κανείς στη συνεχή ροή των φυσικών
πόρων-αυτή που προκαλείται από την υποβάθµιση και την εξάντληση τους από τον
άνθρωπο- παρά να εστιάζει στην ανακυκλούµενη ροή του εισοδήµατος.
Η γεωργία είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας και της οικονοµίας. Εξασφαλίζει
τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια του πλανήτη, παρέχει ανανεώσιµες πρώτες
ύλες, προστατεύει το περιβάλλον, δηµιουργεί θέσεις εργασίας και διατηρεί ζωντανό
και υγιή τον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό στην περιφέρεια. Η γεωργία
αντιµετωπίζει µια σοβαρή πρόκληση, δηλαδή να θρέψει τον παγκόσµιο πληθυσµό
(6,6 δισ. ανθρώπους σήµερα και ακόµη περισσότερους αύριο). Για να ανταποκριθεί
στην πρόκληση αυτή πρέπει να είναι αειφορική. Το κυρίαρχο µοντέλο βιοµηχανικής
και εντατικής γεωργίας δεν είναι βιώσιµο. Εξαντλεί φυσικούς πόρους, ρυπαίνει και
επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό, σπαταλά ενέργεια και υδάτινους πόρους,
απειλεί είδη και τη βιοποικιλότητα, επιβαρύνει την υγεία των καταναλωτών,
απαξιώνει τη µικρή παραγωγή και τις τοπικές κοινότητες, συνοδεύεται από
κακοµεταχείριση ζώων, υπονοµεύει την παραγωγική ικανότητα χωρών σαν τη δική
µας.
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1.2 Αρχές και κατευθύνσεις της αειφορικής γεωργίας

Σύµφωνα µε το βιβλίο IUCN/UNEP/WWF(1991) η αειφορική κοινωνία µπορεί
να δηµιουργηθεί αν υιοθετηθούν και εφαρµοστούν οι ακόλουθες αρχές. Η µία αρχή
είναι φυσικό να επικαλύπτει αλλά και να συµπληρώνει, να ενισχύει τις άλλες.
Θεµελιώδης Ηθική Αρχή: Σεβασµός και φροντίδα για τη ζωή
Αρχές που προσδιορίζουν τις παραµέτρους µιας αειφορικής κοινωνίας
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
• ∆ιατήρηση του σφρίγους και της ποικιλότητας της ζωής
• Ελαχιστοποίηση της εξάντλησης των µη ανανεώσιµων πόρων
• Φροντίδα για τη φέρουσα ικανότητα της Γης
Αρχές που προσδιορίζουν το επίπεδο των προσπαθειών
• Αλλαγή προσωπικών συνηθειών και τρόπου ζωής
• Παροχή ευκαιριών στις τοπικές κοινωνίες ώστε να φροντίζουν οι ίδιες
το περιβάλλον τους.
• ∆ηµιουργία

εθνικού

πλαισίου

ολοκληρωµένης

ανάπτυξης

και

διατήρησης των πόρων.
• ∆ηµιουργία παγκόσµιας συµµαχίας.
Η Επιτροπή Αειφορικής Γεωργίας του Ιλινόις (που ιδρύθηκε από το νοµοθετικό
σώµα του Ιλινόις στα 1992) προσδιόρισε αρκετές αρχές

και στόχους για την

διαχείριση αγροσυστηµάτων υπό την αιγίδα της αειφορικής γεωργίας. Η Επιτροπή
καθόρισε την αειφορική γεωργία σαν ένα σύνολο γεωργικής παραγωγής που
εναλλάσσεται και συστηµάτων µάρκετινγκ που είναι αειφορικά για τον καθένα.


Ένα αειφορικό γεωργικό σύστηµα βασίζεται στη συνετή χρήση

ανανεώσιµων και ανακυκλώσιµων πηγών.
Ένα σύστηµα που εξαρτάται από περιορισµένες πηγές όπως ορυκτά καύσιµα
δεν µπορεί να διατηρηθεί έπ’ αόριστο. Ένα αειφορικό σύστηµα χρησιµοποιεί
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως π.χ. βιολογική, γεωθερµική, υδροηλεκτρική,
ηλιακή ή αιολική. Η χρήση ανακυκλώσιµων πηγών όπως το νερό του εδάφους σε
βαθµό µεγαλύτερο από αυτό που µπορεί να αναπληρωθεί εξαντλεί τα αποθέµατα και
δεν µπορεί να ανακυκλωθεί.


Ένα αειφορικό γεωργικό σύστηµα προστατεύει την ακεραιότητα

των φυσικών συστηµάτων έτσι ώστε οι φυσικοί πόροι να ανανεώνονται συνεχώς.
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Αυτό σηµαίνει ελάττωση του ρυθµού υποβάθµισης των φυσικών και γεωργικών
οικοσυστηµάτων. Ένα σύστηµα δεν µπορεί να είναι αειφορικό όσο ο στόχος είναι
απλώς η ελάττωση του ρυθµού υποβάθµισης του. Τα αειφορικά γεωργικά συστήµατα
πρέπει να διατηρούν ή να βελτιώνουν την ποιότητα του νερού του εδάφους και του
επιφανειακού νερού και να ανανεώνουν τα υγιή γεωργικά εδάφη.


Ένα αειφορικό γεωργικό σύστηµα βελτιώνει την ποιότητα ζωής

ατόµων και κοινοτήτων.
Με σκοπό τη µείωση της αστικοποίησης, οι αγροτικές κοινότητες πρέπει να
προσφέρουν ένα καλό επίπεδο διαβίωσης που να περιλαµβάνει ποικίλες
επαγγελµατικές ευκαιρίες, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες και
πολιτιστικές δραστηριότητες. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους για
την ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων µε τρόπους που φροντίζουν το έδαφος, έτσι
ώστε οι επόµενες γενιές να το παραλάβουν σε καλή κατάσταση.


Ένα αειφορικό γεωργικό σύστηµα είναι επικερδές.

Η µετάβαση σε νέες µεθόδους απαιτεί κίνητρα για όλους τους συµµετέχοντες.
Μερικά από αυτά τα κίνητρα είναι απαραιτήτως οικονοµικά. Συστήµατα και
πρακτικές που δεν συµπεριλαµβάνουν την οικονοµική ευηµερία σαν ένα από τα
κύρια κίνητρα δεν θα έχουν εθελοντική εφαρµογή.


Ένα

αειφορικό

γεωργικό

σύστηµα

έχει

σαν

αρχή

την

µακροπρόθεσµη εφηµερία όλων των µελών µιας αγροτικής κοινότητας.
Ένα

αγροοικοσύστηµα

θα

πρέπει

να

θεωρηθεί

σαν

µια

δυναµική

αλληλοεξαρτώµενη κοινότητα που απαρτίζεται από το έδαφος, το νερό, τον αέρα και
βιοτικά είδη. Όλα τα µέρη είναι σηµαντικά γιατί συνεισφέρουν στο σύνολο. Αυτή η
αρχή προσπαθεί να πετύχει την προστασία της ευηµερίας της αγροτικής κοινότητας,
η οποία είναι η ικανότητα αυτοανανέωσης.
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1.3 Γεωργία και Περιβάλλον
Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος καλλιεργούσε την γη προσπαθώντας να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την ζωή. Χρησιµοποιούσε οτιδήποτε στο περιβάλλον
για να επιβιώσει. Το σηµαντικό στην όλη υπόθεση είναι πως οι προγόνοι µας
χρησιµοποιούσαν φυσικά προϊόντα και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον. ∆υστυχώς ο
σύγχρονος άνθρωπος δεν ακολουθεί παρόµοια πορεία στην ανάπτυξη της γεωργίας. Η
γεωργία έχει αλλάξει δραµατικά, ειδικά από το τέλος του 2ου παγκόσµιου πολέµου
και έπειτα. Η παραγωγή τροφίµων και ινών αυξήθηκε µε τροµερούς ρυθµούς λόγω
των νέων τεχνολογιών, της µηχανοποίησης, της αυξηµένης χρήσης των χηµικών
ουσιών, της εξειδίκευσης και των κυβερνητικών πολιτικών που ενθάρρυναν την
µεγιστοποίηση της παραγωγής. Αν και αυτές οι αλλαγές είχαν πολλά θετικά
αποτελέσµατα και µείωσαν πολλούς κινδύνους της γεωργίας, είχαν και πολλές
αρνητικές συνέπειες. Οι κυριότερες από αυτές ήταν η µείωση του χούµου, η ρύπανση
των υπογείων υδάτων, η µείωση των αγροτικών οικογενειών, η συνεχής παραµέληση
των συνθηκών ζωής και εργασίας των απασχολούµενων στη γεωργία , η αύξηση του
κόστους παραγωγής και η κατάρρευση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης
των αγροτικών κοινοτήτων. Εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα είναι
συχνά ασυµβίβαστα µε τους στόχους των µικρογεωργών: να αυξήσουν τα εισοδήµατα
τους και να ζήσουν τις οικογένειες τους. Το πρόβληµα της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος δεν µπορεί να λυθεί στηριγµένο σε πολιτικές τιµών γεωργικών
προϊόντων ικανών να ενθαρρύνουν τον γεωργό να αξιολογεί σωστά τους φυσικούς
πόρους και συνεπώς να τους προστατεύει.
Η γεωργία πρέπει να έχει µακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές,
προκειµένου οι γεωργοί να κινητοποιηθούν να επενδύσουν σε βελτιωµένες γεωργικές
τεχνικές. Αυτονόητο είναι, βέβαια και το γεγονός ότι η οικονοµική επιτυχία της
γεωργίας δε λύνει από µόνη της τα προβλήµατα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος.
Η σύγχρονη γεωργία έχει γίνει ένα τεχνολογικό µεγασύστηµα, το οποίο υπόκειται
όλο και περισσότερο στους κινδύνους που προέρχονται από την τεχνολογία. Τα
προβλήµατα που δηµιουργεί εστιάζονται στην εξάντληση των φυσικών πόρων, στην
ρύπανση και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων που
δεν διασφαλίζουν την υγεία και τη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών. Η
ρύπανση των υδάτων, η υποβάθµιση της γονιµότητας του εδάφους, η αλλοίωση στα
αγροτικά τοπία, η µείωση της βιοποικιλότητας και παρουσία τοξικών ουσιών στα
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διατροφικά είδη αποτελούν καθηµερινή πραγµατικότητα. Η ρύπανση των
επιφανειακών νερών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα ενός
οικοσυστήµατος. Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην υγεία των οργανισµών
που βρίσκονται χαµηλά στην τροφική αλυσίδα και, συνεπώς, στη διαθεσιµότητα
τροφής στα µεσαία και υψηλότερα στρώµατα της τροφικής αλυσίδας. Μπορεί επίσης,
να υποβαθµίσει τους υγροτόπους και να περιορίσει τη δυνατότητά τους να
υποστηρίξουν τα τοπικά οικοσυστήµατα και να ελέγξουν την ποιότητα του νερού της
απορροής. Το ρυπασµένο επιφανειακό νερό µπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην
υγεία των ζώων, των ανθρώπων ή των υδρόβιων οργανισµών.

Εικ. 1.4: Γεωργική καλλιέργεια
Η διεθνής ανησυχία για τη αειφορική ανάπτυξη και τα παγκόσµια
περιβαλλοντικά προβλήµατα έγινε εµφανής από τη συµµετοχή 178 χωρών στη
Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο
ντε Τζανέιρο, το 1992. Η λανθασµένη διαχείριση της γεωργίας έχει αναγνωριστεί ως
ο κύριος παράγοντας της σοβαρής υποβάθµισης της καλλιεργήσιµης γης που έχει
συµβεί κατά την τελευταία τριακονταετία. Έχει γίνει επίσης γνωστό ότι οι
εφαρµοζόµενες γεωργικές πρακτικές διαχείρισης, όπως η άροση, οι µέθοδοι
συγκοµιδής, η χρήση λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων επηρεάζουν την
ποιότητα του αέρα και των υδάτων. Στις µέρες µας, η γεωργία θεωρείται ως η
ευρύτερα διαδεδοµένη µη-σηµειακή πηγή ρύπανσης των υδάτων εξαιτίας των
εντατικών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους που εφαρµόζονται και της
επακόλουθης µεταβολής των κύκλων του άνθρακα, του αζώτου και του νερού στο
έδαφος. Εάν συνεχιστεί η εφαρµογή των σηµερινών καλλιεργητικών πρακτικών για
ένα συνεχώς αυξανόµενο πληθυσµό τον επόµενο αιώνα, η απαιτούµενη αύξηση της
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απόδοσης των καλλιεργειών θα προκαλέσει αύξηση των εισροών στα αγροτικά
συστήµατα παραγωγής, µε συνέπεια αυξηµένες πιθανότητες ρύπανσης του
περιβάλλοντος, υποβάθµισης και απώλειας των µη-ανανεώσιµων φυσικών πόρων .
Προκειµένου να διαφυλάξουµε τη γεωργία και τον κόσµο γενικότερα για τις
µελλοντικές γενιές, θα πρέπει να δράσουµε τώρα, έτσι ώστε να αναπτύξουµε
συστήµατα παραγωγής για την κάλυψη των διατροφικών, και ενεργειακών αναγκών
µας, τα οποία θα στηρίζονται λιγότερο στους µη-ανανεώσιµους πετροχηµικούς
πόρους, και περισσότερο στους ανανεώσιµους. Απαιτούνται συντηρητικές µέθοδοι
καλλιέργειας και εναρµόνιση µε τις φυσικές διεργασίες για να επιτευχθούν οι
πολλαπλοί στόχοι της οικονοµικής, οικολογικής και περιβαλλοντικής αειφορικής
ανάπτυξης.
Προς την κατεύθυνση της αναζήτησης αειφορικών συστηµάτων διαχείρισης,
είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου, το οποίο θα
µπορεί να αξιολογεί την πολιτική της αειφορικής ανάπτυξης µέσω διατήρησης της
οργανικής ουσίας του εδάφους, περιορισµού της διάβρωσης, διατήρησης της
παραγωγικότητας σε αρµονία µε το περιβάλλον και καλύτερης αξιοποίησης των
ανανεώσιµων πόρων. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης πρέπει να συνδυάζει
οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και να συνεκτιµά την
ποιότητα του εδαφικού πόρου. Η ποιότητα ή υγεία του εδαφικού πόρου αποτελεί
πρωτεύον δείκτη της αειφορίας των διαφόρων µεθόδων διαχείρισης της γεωργικής
γης, διότι η κατάσταση του εδάφους επηρεάζει σε τελική ανάλυση την ανθρώπινη
υγεία, δρώντας αφενός ως κύριο υπόστρωµα παραγωγής τροφής και αφετέρου ως
µεσαία επιφάνεια η οποία επηρεάζει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουµε και του
νερού που πίνουµε .
Η δηµιουργία αειφορικών συστηµάτων διαχείρισης της γεωργικής γης
περιπλέκεται από την αναγκαιότητα θεώρησης της χρησιµότητάς τους για τους
ανθρώπους, της αποτελεσµατικότητάς τους σε σχέση µε τη κατανάλωση φυσικών
πόρων και της ικανότητας τους να διατηρήσουν µια τέτοια ισορροπία µε το
περιβάλλον που να είναι ευνοϊκή για τους ανθρώπους, αλλά και για τα περισσότερα
άλλα είδη. Στις ΗΠΑ κάποιοι προτείνουν ένα νέο όραµα (µια καινούργια αντίληψη)
για τη «Γεωργία των Φυσικών Συστηµάτων», σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει να
χτίσουµε την επιστήµη της γεωργικής αειφορίας χρησιµοποιώντας τη φύση ως οδηγό
µας (Jackson, 1994).

21

Στην Ευρώπη η πολιτική, κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα του
παρόντος αποτελεί πρόκληση για µας, προκειµένου να αναπτύξουµε µια προσέγγιση
διαχείρισης που ανταποκρίνεται στις άµεσες ανάγκες µας, ελαχιστοποιεί την απώλεια
του εδαφικού πόρου, διατηρεί τη σταθερότητα του περιβάλλοντος και µειώνει τη
µελλοντική χρήση των µη-ανανεώσιµων πόρων και καυσίµων (Hill et al., 1997). Η
µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP), που τέθηκε σε εφαρµογή το
Μάιο του 1992, λαµβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας
τους αγρότες να εφαρµόζουν φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους καλλιέργειας της
γης τους (π.χ. µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων).

1.4 Αειφορική γεωργία και Βιοποικιλότητα

Ο όρος «βιολογική ποικιλότητα», όρος που αποδίδεται στον αµερικανό βιολόγο
Dr. Thomas Eugene Lovejoy, προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και αφορά
στην ποικιλία της ζωής σε όλες τις µορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασµούς τους. Η
έννοια της

βιοποικιλότητας

αναφέρεται

στην ποικιλία

γενών,

ειδών και

οικοσυστηµάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στη Γη. Στη Σύµβαση για τη
Βιολογική Ποικιλότητα που υπογράφηκε από πολλά κράτη µέλη κατά την Παγκόσµια
Σύνοδο Κορυφής στο Rio de Janeiro (Βραζιλία) το 1992, η βιοποικιλότητα ορίζεται
ως: “Βιολογική ποικιλότητα-Biological Diversity είναι η ποικιλότητα των ζώντων
οργανισµών όλων των οικοσυστηµάτων (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων
οικοσυστηµάτων) καθώς και η ποικιλότητα των οικολογικών σχηµατισµών των
οποίων είναι µέλη. Στο τελευταίο περιλαµβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών,
ανάµεσα σε είδη και η ποικιλότητα οικοσυστηµάτων.”
Αγροοικοσύστηµα είναι το τεχνητό οικοσύστηµα που έχει δηµιουργηθεί από
τον άνθρωπο µε την άσκηση της γεωργίας προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες
της διατροφής του. Είναι ανοιχτό σύστηµα, βρίσκεται δηλαδή σε επικοινωνία µε το
εξωτερικό του περιβάλλον, µε το οποίο ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Συνήθως
ενισχύεται µε εισροές από τον άνθρωπο (νερό, αγροχηµικά κ.τ.λ.) και εξάγει ως
εκροές τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Η βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήµατος
συσχετίζεται µε την πολυπλοκότητα των σχέσεων και των λειτουργιών των διαφόρων
έµβιων ειδών. Ένα οικοσύστηµα χαρακτηρίζεται ως περισσότερο σταθερό όσο
µεγαλύτερη

είναι

η

βιοποικιλότητά

του.

Η

υψηλή

βιοποικιλότητα

ενός

οικοσυστήµατος του παρέχει περισσότερους µηχανισµούς αντιµετώπισης και
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αυτορρύθµισης πιθανών εξωτερικών διαταραχών, συνεισφέροντας στην επαναφορά
του στην αρχική κατάσταση ισορροπίας.
Το αγροτικό περιβάλλον είναι σαφώς ένα περιβάλλον διαβίωσης. Η σύνθετη
οικολογία της χλωρίδας, και της πανίδας έχει προσαρµοστεί και έχει επηρεαστεί από
τις δραστηριότητες καλλιέργειας. Στην Ευρώπη αυτή η συµβιωτική σχέση έχει
εξελιχθεί, όχι µόνο αιώνες, αλλά χιλιάδες χρόνια. Το αποτέλεσµα είναι ότι πολλά είδη
είναι εξαρτώµενα για τον κύκλο της ζωής τους στη συνέχεια των πρακτικών
καλλιέργειας. Κατά συνέπεια, παραδείγµατος χάριν, µόλις κοινά πουλιά όπως το
Chough (Pyrrhocorax pyrrhocora Χ), που περιορίζεται τώρα σε µερικές περιοχές
αναπαραγωγής στην Ευρώπη, στηρίζονται στα παραδοσιακά βοηµένα λιβάδια.
Η εξαρτώµενη από το αγρόκτηµα βιοποικιλότητα δεν είναι περιορισµένη στις
περιοχές της NATURA 2000. Πέρα από 70% των απειλούµενων αγγειακών φυτικών
ειδών στη Σουηδία εξαρτώνται από τα ανοικτά καλλιεργούµενα τοπία. Σε όλη την
Ευρώπη, η αιώνια-παλαιά πρακτική σανοπαραγωγής έχει παράγει διαφορετική
χλωρίδα χωραφιών που προσαρµόζεται σε µια γρήγορη αυξανόµενη εποχή και σπορά
πριν από τον θερισµό. Και οι δύο, η πτώση και νωρίτερα η σανοπαραγωγή έχουν
µοιραία οδηγήσει σε µια αντίστοιχη πτώση στους πληθυσµούς των χωραφιών
χορταριών.
Οι απειλές στην αγρόκτηµα-εξαρτώµενη βιοποικιλότητα εµπίπτουν ουσιαστικά
σε δύο κατηγορίες: εντατικοποίηση και υπό-χρήση. Ενώ οι συνδέσεις µεταξύ της
εντατικοποίησης και της βιοποικιλότητας αποτελούν το αντικείµενο πολλής συνεχούς
έρευνας, οι κύριοι φορείς της αλλαγής περιλαµβάνουν:
• αυξηµένη λίπανση (οργανικός ή ανόργανος)
• βελτίωση του εδάφους
• αποξήρανση και άρδευση εδάφους
• αυξηµένη ειδίκευση όπως η µονοκαλλιέργεια και η πτώση της µικτής
καλλιέργειας.
• απώλεια των περιθωρίων τοµέων και των µη-καλλιεργηµένων
περιοχών βιότοπων όπως οι υγρές περιοχές, αγρόκτηµα δασώδεις περιοχές,
διαχωριστικοί φράχτες
• αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων
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• αντικατάσταση των παραδοσιακών πρακτικών, όπως η σανοπαραγωγή
που αντικαθίσταται από την παραγωγή χορταριού και η προσωρινή
αγρανάπαυση από τα συνεχή δηµητριακά
• αυξηµένη µηχανοποίηση που οδηγεί στην εδαφολογική συµπίεση
Ο συνδυασµός µερικών από τις ανωτέρω πρακτικές θεωρείται, παραδείγµατος
χάριν, ότι έχει συµβάλει στην πτώση των αριθµών των πουλιών των καλλιεργήσιµων
εδαφών. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αγροτικό
έδαφος αποµακρύνθηκε από τη γεωργία για την προστασία της φύσης χωρίς να
επιτευχθούν στη συνέχεια οι στόχοι προστασίας. Κατά συνέπεια, οι καλάρυθµισµένες αγροτικές πρακτικές έπρεπε να επανεισαχθούν προκειµένου να
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα πουλιά. Τα αγρό περιβαλλοντικά
µέτρα αναπτύσσουν τεχνικές για τη διατήρηση και τη βελτίωση του πληθυσµού των
πουλιών.
Στα περισσότερα κράτη µέλη, τα αγρό-περιβαλλοντικά µέτρα έχουν εφαρµοστεί
στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92

για την προστασία της

βιοποικιλότητας, παραδείγµατος χάριν, µε τη µείωση ή παύση της χρήσης του
λιπάσµατος και των φυτοφαρµάκων στη συντήρηση των περιστροφικών πρακτικών.
Σχετικά µε την υπο-χρήση του γεωργικού εδάφους, η εγκατάλειψη µπορεί να
έχει καταστροφικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον. Στις ορεινές περιοχές, άλλες
λιγότερο προνοµιούχες περιοχές όπως οι στεριές και οι βόρειες ζώνες, η διακοπή της
γεωργίας οδηγεί γρήγορα στην ανάπτυξη θαµνότοπων και έπειτα δάσους µε µια
απώλεια των υψηλότερων επιπέδων βιοποικιλότητας που συνδέονται µε το
καλλιεργηµένο περιβάλλον. Εντούτοις, η συνεχής ύπαρξη της καλλιέργειας µπορεί να
µην είναι επαρκής για να συντηρήσει τη βιοποικιλότητα υπό την απουσία
κατάλληλων

πρακτικών.

Κατά

συνέπεια,

όπου

η

διοικούµενη

βοσκή

αντικαταστάθηκε από ανεξέλεγκτα συστήµατα διεύθυνσης ενός αγροκτήµατος
µεγάλης κλίµακας, το ηµι-φυσικό περιβάλλον µπορεί να επιδεινωθεί.

1.5 Αγροοικοσυστήµατα και αγροπεριβάλλον

Η σχέση µεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος δεν είναι στατική. Η
γεωργία έχει ενταθεί και η εντατικοποίηση έχει αυξήσει στη συνέχεια την πίεση
επάνω στο περιβάλλον. Τα αγροοικοσυστήµατα είναι κοινότητες φυτών και ζώων
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που αλληλεπιδρούν µε το φυσικό και χηµικό τους περιβάλλον το οποίο έχει
τροποποιηθεί από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίµων, ινών, καυσίµων και
άλλων προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση και µεταποίηση.
Ο σχεδιασµός των αγροοικοσυστηµάτων βασίζεται στην εφαρµογή αειφορικών
αρχών, όπως:
•

Βελτιστοποίηση της θρεπτικής διαθεσιµότητας και εξισορρόπηση της

θρεπτικής ροής.
•

Εξασφάλιση ευνοϊκών εδαφολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη των

φυτών.
•

Ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, του

αέρα και του νερού µέσω της διαχείρισης του µικροκλίµατος, της συλλογής νερού
και της διαχείρισης του εδάφους µέσω της αυξανόµενης εδαφολογικής κάλυψης.
•

∆ιαφοροποίηση

ειδών

και

γενετική

διαφοροποίηση

του

αγροοικοσυστήµατος στο χρόνο και στο χώρο.
•

Ενίσχυση των ευεργετικών βιολογικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των

συστατικών της αγροβιοποικιλότητας.
Αυτές οι αρχές µπορούν να εφαρµοστούν µέσω διάφορων τεχνικών και
στρατηγικών και κάθε µια θα έχει διαφορετικά αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα,
στην ελαστικότητα και στην ανθεκτικότητα του αγροτικού συστήµατος, ανάλογα µε
τις τοπικές ευκαιρίες, τους περιορισµούς των πόρων και, στις περισσότερες
περιπτώσεις, την αγορά. Ο τελικός στόχος του σχεδιασµού των αγροοικοσυστηµάτων
είναι να ενσωµατωθούν τα στοιχεία έτσι ώστε το αγροοικοσυστήµα να γίνει
αειφορικό, δηλαδή να βελτιωθεί η συνολική βιολογική αποδοτικότητα, να διατηρηθεί
η βιοποικιλότητα και η παραγωγικότητα του αγροοικοσυστήµατος και να διατηρηθεί
η ικανότητά αυτοσυντήρησης του.
Αγροβιοποικιλότητα – Οι πολυκαλλιέργειες είναι συνήθως πιο ευέλικτες
οικονοµικά και οικολογικά. Ενώ η µονοκαλλιέργεια έχει πλεονεκτήµατα από την
άποψη της αποδοτικότητας και της ευκολίας της διαχείρισης, η απώλεια της
συγκοµιδής σε οποιοδήποτε έτος θα µπορούσε να θέσει ένα αγρόκτηµα εκτός αγοράς
ή/ και να αναστατώσει σοβαρά τη σταθερότητα µιας κοινότητας που εξαρτάται από
αυτή την συγκοµιδή. Με την πολυκαλλιέργεια, οι αγρότες διαµοιράζουν τον
οικονοµικό κίνδυνο και είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις ριζικές διακυµάνσεις τιµών
που συνδέονται µε τις αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση. Με την κατάλληλη
διαχείριση, η ποικιλοµορφία µπορεί επίσης να βελτιώσει ένα αγρόκτηµα από
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βιολογική άποψη. Για παράδειγµα, στο σύστηµα ετήσιων καλλιεργειών, η
αµειψισπορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταπολέµηση των ζιζανίων, των
παθογόνων και των εντοµολογικών εχθρών. Επίσης, τα φυτά κάλυψης έχουν
σταθεροποιητικά αποτελέσµατα στο αγροοικοσύστηµα µε την συγκράτηση του
εδάφους και των θρεπτικών ουσιών, την διατήρηση της εδαφικής υγρασίας µε τα
φυτικά υπολείµµατα, και µε την αύξηση του ρυθµού διήθησης του νερού και της
εδαφολογικής υδατοχωρητικότητας.
Η βέλτιστη ποικιλοµορφία µπορεί να επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση της
φυτικής και ζωικής παραγωγής στην ίδια αγροτική εκµετάλλευση. Αυτό ήταν η
συνηθισµένη πρακτική για αιώνες µέχρι τα µέσα της 20ου αιώνα όταν η τεχνολογία,
η κυβερνητική πολιτική και η οικονοµία ανάγκασαν τα αγροκτήµατα να γίνουν πιο
εξειδικευµένα. Οι µικτές εκµεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής έχουν
διάφορα πλεονεκτήµατα. Πρώτον, καλλιεργώντας προϊόντα σε γραµµές µόνο στις
επίπεδες επιφάνειες εδάφους και λειµώνιες ή κτηνοτροφικές καλλιέργειες σε
απότοµες κλίσεις µειώνεται η διάβρωση του εδάφους. ∆εύτερον, οι λειµώνιες και
κτηνοτροφικές καλλιέργειες στην αµειψισπορά βελτιώνουν την ποιότητα του
εδάφους, µειώνουν τη διάβρωση και η κοπριά από τα αγροτικά ζώα, στη συνέχεια,
συµβάλλει στην γονιµότητα του εδάφους. Τρίτον, τα αγροτικά ζώα µπορούν να
αµβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των περιόδων ξηρασίας καταναλώνοντας τα
υπολείµµατα της καλλιέργειας η οποία σε ένα σύστηµα που θα είχε «µόνο φυτικές
καλλιέργειες» θα θεωρούνταν αποτυχηµένη. Τέλος, η διατροφή και η εµπορία είναι
ευέλικτες στα συστήµατα ζωικής παραγωγής. Αυτό µπορεί να προστατέψει τους
αγρότες από τις διακυµάνσεις του εµπορίου και των τιµών και, σε συνδυασµό µε τις
φυτικές καλλιέργειες, να γίνει αποτελεσµατικότερη χρήση της αγροτικής εργασίας.

1.6 Αειφορική γεωργία και Τοπίο
Ένα τοπίο µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα που περιλαµβάνει µια
συγκεκριµένη

γεωλογία,

χρήση

εδάφους,

φυσικά

και

κατασκευασµένα

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, χλωρίδα και πανίδα, κοίτες και κλίµα. Σε αυτό πρέπει
να προστεθούν σχέδια οίκησης και κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες. Το 51% του
εδάφους της ΕΕ καλλιεργείται και η γεωργία παραµένει η κύρια χρήση εδάφους.
Κατά συνέπεια οι αγρότες είναι ιστορικά και σε µεγάλο βαθµό ασυναίσθητα
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του τοπίου. Έχουν παράσχει
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περιβαλλοντικά, και κοινωνικά οφέλη χωρίς ανταµοιβή, ακολουθώντας την
παραγωγή τροφίµων, ινών και καυσίµων για την επιβίωση ή για το κέρδος.
Ειδικότερα, η συντήρηση και η βελτίωση της ποιότητας τοπίων επιτρέπουν την
ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων που επιθυµούν να έχουν µια αυθεντική
εµπειρία της επαρχίας, κοντά στη φύση και µακριά από τις πολυπληθείς περιοχές το
τοπίο είναι εποµένως ένα ουσιαστικό συστατικό της δυνατότητας τουριστών των
αγροτικών περιοχών. Το φυσικό τοπίο συνδέεται περίπλοκα µε τις πρακτικές
καλλιέργειας, οι οποίες το έχουν διαµορφώσει. Όπως µε τη βιοποικιλότητα, το τοπίο
µπορεί να απειληθεί από εγκατάλειψη της καλλιέργειας ή από τις αλλαγµένες
πρακτικές. Η αποξήρανση των υγροτόπων µε καθαρά γεωργοοικονοµικά κριτήρια, µε
στόχο να αποδοθούν οι εκτάσεις που καταλαµβάνουν στην γεωργία, αποτέλεσε
σύνηθες φαινόµενο µέχρι τη δεκαετία του 1960. Η αξία των οικοσυστηµάτων αυτών
δεν έγκειται µονάχα στο γεγονός ότι αποτελούν ενδιαίτηµα για σηµαντικά και σπάνια
είδη πανίδας και χλωρίδας, αλλά επιπλέον δρουν ως υδαταποθήκες και ρυθµιστές
νερού και κλίµατος. Η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και η απελευθέρωση
οξυγόνου αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες τους. Εποµένως η
καταστροφή τους, έχει επιπτώσεις σε ένα σύνολο παραγόντων, από την εξαφάνιση
ειδών µέχρι την αλλαγή του κλίµατος των περιοχών αυτών. Όταν το καλλιεργηµένο
τοπίο δηµιουργήθηκε, η κατευθυντήρια δύναµη ήταν η οικονοµική ανάγκη και η
αντίδραση των αγροτών ήταν η υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιµης γεωργικής
τεχνολογίας. Κατά συνέπεια οι πέτρινοι τοίχοι ήταν απαραίτητοι για να καθαρίσουν
τα χωράφια και για να ελέγξουν το απόθεµα.
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Εικ. 1.5: Αγροτικό τοπίο
Εντούτοις, η τεχνολογία έχει προχωρήσει στο βαθµό ότι οι προσταγές είναι
τώρα απολύτως διαφορετικές. Κανένας εµπορικός αγρότης δεν θα συλλογιζόταν
σήµερα να κατασκευάσει έναν πέτρινο τοίχο στη θέση ενός φράκτη. Αντί αυτού ο
αγρότης που επιλέγει οικονοµικά αποδοτική γεωργική πρακτική διαπιστώνει ότι
πρέπει να θυσιαστούν πολλά παραδοσιακά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τοπίων.
Κατά συνέπεια τα πεζούλια πετρών ή γης µπορούν να περιέλθουν σε ερείπωση, που
οδηγεί στη διάβρωση και ακόµα και σε απώλεια της δυνατότητας καλλιέργειας. Οι
πέτρινοι τοίχοι είναι ακριβοί για να αποκατασταθούν και η γεωργική τους λειτουργία
εκτοπίζεται από τον ηλεκτρικό φράκτη. Το τοπίο διαβίωσης, όπως τα κλαδεµένα και
ξυλεµένα δέντρα, τα µικρά και ανώµαλα χωράφια, οι αγροτικές δασώδεις περιοχές
και διαχωριστικοί φράχτες, ένα διαφορετικό µωσαϊκό των χρήσεων εδάφους, και
παραδοσιακά

σχέδια

περιστροφής,

συµπεριλαµβάνοντας

την

αγρανάπαυση,

απειλούνται επίσης από τις εµπορικές πραγµατικότητες που αντιµετωπίζει η γεωργία.
Στις περιθωριακές αγροτικές περιοχές, η συντήρηση του πολιτιστικού τοπίου
αντιµετωπίζει µια διπλάσια πρόκληση. Όχι µόνο η κοινωνία επιθυµεί από τους
αγρότες να υιοθετήσει ορισµένες περιβαλλοντικές πρακτικές, αλλά πρέπει να
παραµείνουν στο έδαφος αρχικά. Η εγκατάλειψη ή η σχεδόν εγκατάλειψη που
φανερώνεται ως χρήση, η παραµέλησης ή farm amalgation, είναι µια πραγµατικότητα
σε µέρη της ΕΕ και είναι σαφές ότι όταν παρακµάζει η γεωργία, ο θαµνότοπος και το
δάσος καταπατούνται και το ανοικτό τοπίο θα εξαφανιστεί. Στις παραγωγικές
περιοχές, οι αγρότες θα είναι υπό πίεση να µεγιστοποιηθεί την παραγωγή και να
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αφαιρέσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου.

Πολλά προγράµµατα

υπάρχουν στα κράτη µέλη για να καλύψουν τις δαπάνες της προστασίας του τοπίου
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του στα πλαίσια του κανονισµού για το αγρόπεριβάλλον. Στις λιγότερο προνοµιούχες περιοχές, αντισταθµιστικά επιδόµατα έχουν
ως σκοπό να ενθαρρύνουν τους αγρότες για να διατηρήσουν, και να µην
εγκαταλείψουν την επαρχία.
Τα τοπία που προστατεύονται συνεπάγονται την διατήρηση και συντήρηση των
σηµαντικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, βάσει της κληροδοτηµένης τους
αξίας που προέρχεται από τη φυσική τους διαµόρφωση ή/και την ανθρώπινη
δραστηριότητα. Ως αειφόρα τοπία θεωρούµε τα τοπία τα οποία δύνανται να
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς να κινδυνεύουν να υποστούν υποβάθµιση είτε στο
ανθρωπογενές είτε στο φυσικό τους σκέλος.
Επιλογή περιοχής, είδους και ποικιλίας - Προληπτικές στρατηγικές, που
υιοθετούνται νωρίς, µπορούν να µειώσουν τις εισροές και να βοηθήσουν στην
καθιέρωση ενός συστήµατος αειφορικής παραγωγής. Οπού καθίσταται δυνατό, θα
έπρεπε να επιλέγονται καλλιέργειες ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες οι οποίες
είναι ανεκτικές στο υπάρχον έδαφος ή στις συνθήκες της περιοχής. Όταν υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής της περιοχής, παράγοντες όπως ο τύπος και το βάθος του
εδάφους, οι προηγούµενες καλλιέργειες, και η θέση (π.χ. κλίµα, τοπογραφία) πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη πριν την καλλιέργεια.

Εικ. 1.6: Αγροτικό τοπίο
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1.7 Αειφορική γεωργία και νερό
Το νερό χρησιµοποιήθηκε από τον άνθρωπο προκειµένου να αυξήσει τις
αποδόσεις των καλλιεργειών. Όπως και το έδαφος το νερό θεωρήθηκε κατ΄ αρχάς ως
ανεξάντλητος πόρος και χρησιµοποιήθηκε χωρίς φειδώ. Τις τελευταίες όµως
δεκαετίες και υπό το πλαίσιο της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησής του έχει πλέον
αντιµετωπισθεί ως πόρος σε ανεπάρκεια. Η γεωργία είναι ο µεγαλύτερος
καταναλωτής νερού (70% σε παγκόσµιο επίπεδο και πάνω από 80% στις
περισσότερες Μεσογειακές χώρες για τη παραγωγή τροφίµων, πρώτων υλών αλλά
και παροχή εργασίας σε εκατοµµύρια κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Τόσο η
ξηρική όσο και η αρδευόµενη γεωργία υποφέρουν τα µέγιστα από την έλλειψη νερού
µε αποτέλεσµα να απειλείται η διαβίωση δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, κυρίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Σε πολλά µέρη της ΕΕ, έχουν εκφραστεί σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες
για το επίπεδο εκµετάλλευσης του νερού για τη µέσω της άρδευσης, ιδιαίτερα στις
Μεσογειακές χώρες. Στις περιοχές όπου η χρήση υπερβαίνει το ρυθµό ανεφοδιασµού
και η στάθµη νερού µειώνεται οι περιβαλλοντικές συνέπειες µπορούν να είναι
σοβαρές, π.χ. αλάτωση από το θαλάσσιο νερό που εισβάλλει στις υπόγειες πηγές, και
απώλεια της βιοποικιλότητας ως αποτέλεσµα της αλλαγής στη ροή των κοιτών. Η
άρδευση µπορεί να οδηγήσει στη µόλυνση των υδάτων λόγω της αυξηµένης
συγκέντρωσης των φυτοφαρµάκων και των θρεπτικών ουσιών στο νερό που
απορρέει. Επιπλέον, απαιτούνται ακόµα µεγαλύτεροι πόροι για την άντληση του
νερού από τα βαθύτερα πηγάδια.
Η Ελλάδα θεωρείται πλούσια χώρα σε νερό, µε το µέσο ύψος των ετήσιων
βροχοπτώσεων να φτάνει στα 700 mm, που αντιστοιχεί σε 115 δισ. m3. Από αυτά
χάνεται το 50% λόγω εξατµισοδιαπνοής και το 30% (περίπου 35 δισ. m3) λόγω
επιφανειακής απορροής (καταλήγουν στη θάλασσα). Η άνιση κατανοµή των
βροχοπτώσεων, τα ακραία καιρικά φαινόµενα και οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις
έχουν σαν αποτέλεσµα τα φαινόµενα λειψυδρίας που παρατηρούνται σε ορισµένες
περιοχές της χώρας. Η σχέση ωστόσο ανάµεσα στη συνολική κατανάλωση ως προς
τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους υπολογίζεται στο 12% και είναι ελαφρώς
υψηλότερη από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα θεωρείται πλούσια σε
νερό χώρα, µε το µέσο ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων να διαµορφώνεται στα 700
mm, που αντιστοιχεί σε 115 δισ. m3 Η γεωργία στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου το
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80% του νερού και αρδεύεται περίπου το 41,3% της καλλιεργούµενης έκτασης. Η
ζήτηση του νερού για άρδευση είναι µεγάλη, ενώ η αποτελεσµατικότητα του νερού
άρδευσης είναι χαµηλή (σε πολλές περιπτώσεις κάτω του 55%). Η ανάγκη για πιο
αποτελεσµατική χρήση του νερού άρδευσης είναι επιτακτική λόγω του ανταγωνισµού
µε τους άλλους χρήστες (ύδρευση και βιοµηχανία) και της αυξανόµενης ανησυχίας
για το περιβάλλον, αφού η εφαρµοζόµενη αρδευτική πρακτική, σε πολλές
περιπτώσεις διευκολύνει την υποβάθµιση των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Για
να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του νερού άρδευσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην ορθολογική διαχείριση του νερού τόσο σε θέµατα καθαρά τεχνικά όσο
και σε κοινωνικο-οικονοµικά. Και στην Ελλάδα η γεωργία είναι ο µεγάλος
καταναλωτής νερού (78,5% για άρδευση), ακολουθεί η ύδρευση (περίπου 15,8%),
ενώ µόνο το 5,7% καταναλώνεται από τη βιοµηχανία. Η ζήτηση νερού άρδευσης
είναι µεγάλη και αρδεύεται σήµερα το 41,2% της καλλιεργούµενης έκτασης. Η µέχρι
σήµερα εφαρµοζόµενη διαχείριση θεωρούσε τη ζήτηση του νερού δεδοµένη και
επικεντρωνόταν στη διαχείριση της φυσικής προσφοράς του. Η κάλυψη των αναγκών
βασιζόταν αποκλειστικά στην εξασφάλιση της µέγιστης προσφοράς νερού,δίνοντας
ελάχιστη σηµασία στον έλεγχο των αναγκών και στην προστασία των υδατικών
πόρων. Αυτή η πρακτική έχει σοβαρά µειονεκτήµατα όπως η χαµηλή οικονοµική
αποδοτικότητα, µεγάλες κοινωνικές βλάβες και άνιση κατανοµή των ωφεληµάτων
και σοβαρές, συχνά ανυπέρβλητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παραγωγή
αγροτικών προϊόντων απαιτεί µεγάλη κατανάλωση νερού. Για παραγωγή 1 kg ξηράς
ουσίας π.χ. σε πατάτες, τοµάτες, σιτάρι και ρύζι απαιτούνται 0,5, 0,6-1,0, 0,9 και 1,9
m3 νερού αντίστοιχα.
Η αποξήρανση και η άρδευση του εδάφους µπορούν να οδηγήσουν στην
καταστροφή των βιότοπων, οι οποίοι ήταν µέρος των υγρών ή ξηρών συνθηκών που
υπήρχαν πριν από τις πρωτοβουλίες διαχείρισης ύδατος. Επιπλέον, οι αποδοτικοί
αγωγοί εδάφους και η προστασία από τις πληµµύρες των λιβαδιών µπορούν να
οδηγήσουν στην πληµµύρα µε την αύξηση της ταχύτητας της µέγιστης απορροής στα
συστήµατα ποταµών. Κατάλληλα συστήµατα καλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης
της συνεχούς χρήσης των κοιτών πληµµύρων, µειώνουν αυτόν τον κίνδυνο. Σχετικά
µε την ποιότητα νερού, η γεωργία είναι µια σηµαντική πηγή νιτρικών και
φωσφορικών αλάτων στο ύδωρ. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στον ευτροφισµό, µε
επακόλουθες επιβλαβείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα επίπεδα νιτρικού
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άλατος, στα αποθέµατα πόσιµου νερού, στα ύδατα επιφάνειας και εδάφους, τα οποία
υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ..
Επειδή η χρήση του νερού στη γεωργία είναι το µεγαλύτερο ποσοστό, η αύξηση
της αποτελεσµατικότητας της χρήσης του, που είναι κάτω του 55%, θα συµβάλλει
αναµφίβολα στην εξοικονόµηση αλλά και διασφάλιση του νερού για το µέλλον. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε εφαρµογή αειφορικής αρδευτικής πρακτικής, δηλαδή µε
µείωση των απωλειών νερού µε τη βελτίωση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής
του νερού, µε υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων άρδευσης, µε
σχεδιασµό της άρδευσης µε βάση τις συνθήκες κάθε περιοχής (κλίµα, έδαφος) και τις
ανάγκες σε νερό της καλλιέργειας, µε εφαρµογή του κατάλληλου σχεδιασµού της
άρδευσης που θα βασίζεται στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το είδος της
καλλιέργειας, µε

λειτουργία ενός συστήµατος ενηµέρωσης των αγροτών για το

σχεδιασµό της άρδευσης και τις ανάγκες τις καλλιέργειας σε νερό, µε εφαρµογή
τεχνικών άρδευσης για αποφυγή της αλάτωσης των εδαφών, µε εφαρµογή τεχνικών
άρδευσης που απαιτούν µειωµένη ποσότητα νερού, µε καταγραφή µε τη χρήση
υδροµέτρου της ποσότητα του νερού που χρησιµοποιήσαµε και µε ενηµέρωση για το
κόστος του νερού, µε χρησιµοποίηση συστήµατος υδρολίπανσης και µε
αποτελεσµατική συντήρηση του αρδευτικού δικτύου.
Αειφορική διαχείριση του εδάφους σε σχέση µε το νερό: δηλαδή
επιφανειακή καλλιέργεια του εδάφους για µείωση της απορροής, µε καλλιέργεια κατά
τις ισοϋψείς για συγκράτηση νερού και µείωση της διάβρωσης, µε ελαχιστοποίηση
της καλλιέργειας ώστε να διατηρήσουµε σε υψηλά επίπεδα την οργανική ουσία στο
έδαφος, µε εφαρµογή της φυτοκάλυψης του εδάφους (mulching) για µείωση των
απωλειών νερού µε εξάτµιση, µε αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους στα
επιφανειακά στρώµατα για αύξηση της υδατοϊκανότητας, µε έλεγχο της οξύτητας του
εδάφους µε εφαρµογή ασβεστίου κλπ. µε εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου
καταστροφής των ζιζανίων ώστε να µειωθεί ο ανταγωνισµός για το νερό και οι
απώλειες λόγω διαπνοής από τα ζιζάνια.
Αειφορική διαχείριση της καλλιέργειας σε σχέση µε το νερό: δηλαδή µε
επιλογή καλλιέργειας λαµβάνοντας υπόψη την βροχόπτωση, την διαθεσιµότητα του
νερού άρδευσης και την απόδοση της καλλιέργειας, µε επιλογή ποικιλιών που
αντέχουν στην έλλειψη νερού, µε επιλογή καλλιεργειών ή ποικιλιών που
ολοκληρώνουν τον κύκλο τους σε όσο το δυνατό µικρότερο διάστηµα, µε ορθολογική
χρήση των λιπασµάτων (ποσότητα και τύπος) σύµφωνα µε τις ανάγκες της
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καλλιέργειας (ανάλυση φύλλων). συνιστάται η χρήση λιπασµάτων βραδείας
αποδέσµευσης, µε µείωση της ποσότητας των λιπασµάτων σε χρονιές που αναµένεται
µειωµένη

παραγωγή

(µείωση

κόστους

παραγωγής

και

επιβάρυνσης

του

περιβάλλοντος, µε ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων (ποσότητα και
οµοιοµορφία εφαρµογής) σύµφωνα µε τις οδηγίες των ειδικών, µε εφαρµογή των
φυτοφαρµάκων την κατάλληλη χρονική περίοδο για να αποφευχθούν οι δυσµενείς
συνέπειες στους ωφέλιµους οργανισµούς, µε εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης ή
βιολογικής καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών όταν είναι δυνατό.
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1.8 Αειφορική γεωργία και ποιότητα εδάφους
Το έδαφος αντιµετωπίζεται συχνά ως αδρανές µέσο υποστήριξης των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι όµως ένα δυναµικό, ζωντανό σύστηµα στο οποίο
λαµβάνουν χώρα σηµαντικές βιογεωχηµικές διεργασίες. Η πορεία σχηµατισµού του
εδάφους είναι τόσο βραδεία ώστε µπορεί να θεωρηθεί ως µη ανανεώσιµος φυσικός
πόρος.
Η εντατικοποίηση της γεωργίας µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας
οδηγεί τους καλλιεργητές στην υπερβάλλουσα χρήση των µέσων παραγωγής, όπως
γεωργικά µηχανήµατα, άρδευση, χρήση αγροχηµικών κ.α. Βασικά προβλήµατα
υποβάθµισης τους εδάφους είναι η συµπίεση και η καταστροφή της δοµής του, η
µείωση της γονιµότητας, η αύξηση της αλατότητας και η οξίνιση, η ρύπανση µε
φυτοφάρµακα και η διάβρωση.

Εικ. 1.7: Έδαφος και αειφορική γεωργία
Η διαχείριση των εδαφών πρέπει να στηρίζεται σε ορισµένους θεµελιώδεις
κανόνες. Η διατήρησή του είναι βασική επιταγή και αποτελεί χρέος της πολιτείας
µέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και των διεθνών
συµβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα µας. Σε περιπτώσεις υποβαθµισµένων
εδαφών λόγω της κακής χρήσης τους, απαραίτητη θεωρείται η αποκατάσταση των
βασικών λειτουργιών του που έχουν διαταραχθεί. ∆ραστηριότητες και έργα τα οποία
έχουν επιπτώσεις στο έδαφος πρέπει να χωροθετούνται κατάλληλα ώστε οι
επιπτώσεις να περιορίζονται.
Το γεωργικό έδαφος είναι κάτω από την αυστηρή απειλή από την εναλλακτικές
χρήσεις του εδάφους και τις ανεπαρκείς πρακτικές χρήσης εδάφους. Ειδικότερα,
περιοχές για την κατοικία και τη βιοµηχανία καθώς επίσης και το επεκταµένο δίκτυο
µεταφορών αφαιρούν, µερικές φορές εξ ολοκλήρου, την περιβαλλοντική αξία του
εδάφους. Η γεωργία, αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις προστατεύει το έδαφος, αν και
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µπορεί να ασκηθεί αρνητική πίεση στην ποιότητα του εδάφους. Τα καταστρεπτικά
αποτελέσµατα εµπίπτουν σε 3 κατηγορίες:
• φυσική υποβάθµιση, όπως διάβρωση, απερήµωση, πληµµύρισµα και
συµπίεση,
• χηµική υποβάθµιση, όπως οι αλλαγές στην οξύτητα, αλάτωση, µόλυνση από
τα φυτοφάρµακα, τα βαριά µέταλλα, κ.λ.π. και
• βιολογική

υποβάθµιση,

συµπεριλαµβανοµένων

των

αλλαγών

στους

µικροοργανισµούς και στην περιεκτικότητα του χώµατος σε µαυρόχωµα.
Οι κύριες γεωργικές κατευθυντήριες δυνάµεις για την εδαφολογική διάβρωση
είναι µη αποδεκτές γεωργικές πρακτικές στα κεκλιµένα εδάφη, όπως η έλλειψη
αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου της διάβρωσης σε συστήµατα παραγωγής όπως
ορισµένοι τύποι εντατικής παραγωγής φρούτων και ελαίων, εδαφολογική συµπίεση
µέσω της χρήσης βαριών µηχανηµάτων, συστήµατα καλλιέργειας που αφήνουν το
χώµα γυµνό κατά τη διάρκεια της περιόδου βροχών, ακατάλληλα συστήµατα
άρδευσης, κάψιµο των υπολειµµάτων συγκοµιδών, αφαίρεση των δέντρων και
θάµνων στις όχθες ποταµών και µη προστατευτική για το χώµα µονοκαλλιέργεια.
Συγχρόνως, ορισµένα συστήµατα καλλιέργειας, όπως η διαχειριζόµενη βοσκή,
η παρουσία φρακτών και δέντρων, και τα παραδοσιακά σχέδια περιστροφής, µπορεί
να είναι ουσιαστικά για να διατηρηθεί η εδαφολογική ποιότητα. ∆ιάφορα
προγράµµατα γεωργικού περιβάλλοντος έχουν την προστασία των εδαφολογικών
πόρων ως στόχο. Αυτά αφορούν προγράµµατα για διασφάλιση ορισµένων
περιστροφών σοδειάς και ειδικότερα την προώθηση της οργανικής καλλιέργειας. Τα
προγράµµατα υπάρχουν επίσης για να φρουρήσουν ενάντια στον κίνδυνο διάβρωσης
και πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε σχέση µε το εγκαταλειµµένο έδαφος. Προγράµµατα
αναδάσωσης υπό τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 µπορούν επίσης να έχουν µια
σηµαντική συµβολή στη µείωση της εδαφολογικής διάβρωσης.
Παρά τα θετικά αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται στις περιοχές που
καλύπτονται από µέτρα αγροπεριβάλλοντος, η εδαφολογική διάβρωση αυξάνεται.
Περίπου 115 εκατοµµύρια εκτάρια στην Ευρώπη πάσχουν από διάβρωση ύδατος και
42 εκατοµµύρια εκτάρια από τη διάβρωση αέρα. Ιδιαίτερα προβλήµατα υπάρχουν
στην περιοχή της Μεσογείου από:
• επιπτώσεις από την µηχανική καλλιέργεια του εδάφους: Η κατεργασία του
εδάφους επιδιώκει τη βελτίωση της δοµής του, εν τούτοις πολλές φορές
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υποβάθµισή του. Η εισαγωγή βαρέων
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µεγάλων και εξειδικευµένων γεωργικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες κυρίως των
αροτραίων καλλιεργειών, έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της δοµής του
εδάφους, λόγω συµπίεσης. Με τη χρήση των µηχανηµάτων αυτών συχνά
σχηµατίζεται στο υπέδαφος ένα αδιαπέρατο στρώµα εδάφους, µε συνέπεια τη µείωση
του αερισµού, της υδατοπερατότητας και της διηθητικότητας του εδάφους καθώς και
του ενεργού ριζοστρώµατος των φυτών. Επίσης, η συνεχής κατεργασία του εδάφους
επιταχύνει την οξείδωση της οργανικής ουσίας µε συνέπεια την υποβάθµιση των
παραγωγικών του δυνατοτήτων.
• επιπτώσεις από την άρδευση: Η συνεχής επέκταση των αρδευόµενων
εκτάσεων και οι µεγάλες απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό εξαντλούν τα υδατικά
αποθέµατα. Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι η πτώση της στάθµης των
υπόγειων νερών. Παράλληλα οι επιφανειακοί υδάτινοι αποδέκτες υφίστανται µείωση
του όγκου των υδάτων τους, κατά τους θερινούς µήνες που στην περίπτωση των
ποταµών εµφανίζεται µε τη µείωση της παροχής τους και έχει επιπτώσεις µέχρι τις
εκβολές τους.
• επιπτώσεις από τη λίπανση: Τα χηµικά λιπάσµατα αποτελούν βασικό
συντελεστή για την αύξηση των αποδόσεων. Η συνεχής και σε αυξηµένες συνήθως
ποσότητες εφαρµογή τους, προκαλεί µείωση της γονιµότητας του εδάφους, ελάττωση
της σταθερότητάς της δοµής του και ενδεχόµενα τη ρύπανση του εδάφους. Μεταξύ
των χηµικών λιπασµάτων, τα χρησιµοποιούµενα ευρέως είναι από τα αζωτούχα τα
νιτρικά, το θειικό αµµώνιο και η ουρία, και από τα φωσφορικά οι υπερφωσφορικές
ενώσεις.
∆ιαχείριση εδάφους - Μια κοινή φιλοσοφία µεταξύ αυτών που εφαρµόζουν
την αειφορική γεωργία είναι ότι το "υγιές" έδαφος είναι ένα βασικό συστατικό
αειφορίας δηλ. το υγιές έδαφος θα δώσει υγιή φυτά µε άριστη ευρωστία και λιγότερο
ευαίσθητα στα παράσιτα. Ενώ σε πολλές καλλιέργειες τα βασικά παράσιτα
επιτίθενται ακόµα και στα πιο υγιή φυτά, το κατάλληλο έδαφος, το νερό και η
διαχείριση θρέψης µπορούν να αποτρέψουν µερικά προβλήµατα παρασίτων που
παρουσιάζονται σε στρεσαρισµένα φυτά ή λόγω θρεπτικής δυσαναλογίας. Επιπλέον,
τα συστήµατα διαχείρισης καλλιεργειών που υποβαθµίζουν την ποιότητα του
εδάφους συχνά έχουν ως αποτέλεσµα µεγαλύτερες απαιτήσεις νερού, θρεπτικών
στοιχείων, φυτοφαρµάκων, και/ή ενέργειας για κατεργασία για να διατηρήσουν τις
αποδόσεις. Σε αειφορικά συστήµατα, το έδαφος θεωρείται ένα εύθραυστο και
ζωντανό µέσο που πρέπει να προστατεύεται και να διατρέφεται για να εξασφαλιστεί η
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µακροχρόνια παραγωγικότητα και σταθερότητά του. Οι µέθοδοι για την προστασία
και την ενίσχυση την παραγωγικότητας του εδάφους περιλαµβάνουν τη
χρησιµοποίηση των φυτών κάλυψης, κοµπόστας και/ ή κοπριάς, την µείωση της
κατεργασίας, την αποφυγή κίνησης οχηµάτων στα υγρά εδάφη και την διατήρηση
εδαφικής κάλυψης µε φυτά ή φυτικά υπολείµµατα.

1.9 ∆είκτες για την αειφορική γεωργία

Προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εκτίµησης
της αειφορίας σε επίπεδο αγρού έγιναν πρόσφατα από τους Gomez et al. (1996) και
Doran (1997). Με τον όρο «δείκτης (indicator, indice)» εννοείται µια απλή
µεταβλητή ή µια µεταβλητή η οποία έχει προκύψει από τη σύνθεση επί µέρους
παραµέτρων και παρέχει πληροφορία ή περιγράφει ένα φαινόµενο. Οι δείκτες ως
αποτέλεσµα πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων χρησιµοποιούνται για να
απλοποιήσουν και να ποσοτικοποιήσουν την πληροφορία που αφορά σύνθετα
φαινόµενα, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διευκόλυνση της επικοινωνίας.
Ένας δείκτης µπορεί να είναι µια ποιοτική µεταβλητή, µια συγκριτική µεταβλητή ή
µια ποσοτική µεταβλητή.
Οι δείκτες αειφορίας δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν αυτό το κενό ενώ µετά
τη ∆ιάσκεψη στο Ρίο για το Περιβάλλον, το 1992, η χρήση τους γνώρισε µεγαλύτερη
εξάπλωση. Στην Ατζέντα 21 αναφέρεται η ανάγκη αναγνώρισης της σηµασίας των
δεικτών αειφορίας από εθνικές κυβερνήσεις αλλά και από διεθνείς οργανισµούς.
Οι δείκτες αειφορίας µπορούν να παρέχουν πληροφορίες για:
• Την κατάσταση του περιβάλλοντος, της οικονοµίας και της κοινωνίας.
• ∆ιάφορες αδυναµίες και έντονα προβλήµατα, µε έµφαση σε θέµατα που
πρέπει να επιλυθούν.
• Επιδόσεις πράξεων πολιτικής ως εργαλεία εκτίµησης της επίδοσης, τα οποία
ελέγχουν κατά πόσο οι άνθρωποι οδηγούνται σωστά στο δρόµο προς τη βιώσιµη
ανάπτυξη.
Οι δείκτες (indicators, indices) χρησιµεύουν στους υπεύθυνους λήψεων
αποφάσεων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης σε όλα τα
επίπεδα σχεδιασµού.

Ο Gomez πρότεινε µία δοµή βασισµένη σε επιλεγµένους

δείκτες µε οριακές τιµές, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τις ανάγκες των αγροτών για
παραγωγικότητα, κέρδος, σταθερότητα και βιωσιµότητα, αλλά και εκείνες που
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απαιτούνται για τη διατήρηση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Ο Doran
τροποποίησε και επέκτεινε αυτή τη δοµή ώστε να συµπεριληφθούν και άλλες ανάγκες
προστασίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Αν και η ανάπτυξη µιας
κατάλληλης

µεθόδου

εκτίµησης

της

ποιότητας

εδάφους

θα

αποδειχθεί

αποτελεσµατικό εργαλείο για την παρακολούθηση των πρακτικών διαχείρισης, η
µέτρηση της ποιότητας του εδάφους µεµονωµένα δεν µπορεί να βελτιώσει τη
αειφορία του συγκεκριµένου συστήµατος διαχείρισης του εδάφους. Οι στρατηγικές
που έχουν προταθεί (Doran et al., 1997) για την εξασφάλιση της αειφορικής
διαχείρισης χρειάζεται να αξιολογηθούν και να ελεγχθούν κάτω από µια ποικιλία
κλιµατικών συνθηκών και πρακτικών διαχείρισης.

1.9.1 ∆είκτες που σχετίζονται µε τις αγροτικές διαδικασίες (Ευρωπαϊκό
Συµβουλευτικό Φόρουµ για το Περιβάλλον και την Αειφορική Ανάπτυξη )

• Η έκταση της γης που χρησιµοποιείται για χαµηλής εισροής αγροτική
οργανική παραγωγή
• Συνολικοί τόνοι διαφορετικών ειδών λιπασµάτων /παρασιτοκτόνων ανά
σοδειά
• Κατάλληλη να οργωθεί γη µε την επιφύλαξη διαφόρων ειδών διάβρωσης
• Ένταση της χρήσης νερού, για παράδειγµα, πότισµα ανά εκτάριο ή ανά σοδειά
• Ο αριθµός αγροκτηµάτων µε ολοκληρωµένα σχέδια καλλιέργειας συµπεριλαµβάνοντας /εξαιρώντας αγροκτήµατα µέσα σε σχέδια αγρό-περιβάλλοντος
• Συνολική έκταση ηµι-φυσικών λιβαδικών φυσικών τοπίων
• Αριθµός νεκρών ζώων που χρησιµοποιούνται σαν ζωοτροφή κάθε χρόνο.
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συνόλου δεικτών αγροτικής ανάπτυξης
πρέπει επίσης να εξεταστεί, καλύπτοντας για παράδειγµα:
• Μέσους όρους απασχόλησης /ανεργίας στις αγροτικές περιοχές
• Μέση απόσταση που καλύπτεται πηγαίνοντας για τη δουλειά, από ανθρώπους
που ζουν σε αγροτικές περιοχές
• Μέσος όρος της ηλικίας αυτών που αφήνουν το σχολείο στις αγροτικές
περιοχές
• Αριθµός εργατών του πρώτου βαθµού της υγειονοµικής περίθαλψης κατά
κεφαλή.
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Άλλα αντικείµενα που σχετίζονται µε την παροχή τροφής πάνω στα οποία θα η
περιστασιακή έκθεση θα είναι πολύτιµη, περιλαµβάνουν:
• Την έκταση των ποικιλιών σηµαντικών σοδειών που είναι φυτεµένες και
διαθέσιµες στους καταναλωτές
• Μέσος αριθµός των µιλίων που καλύφθηκαν ταξιδεύοντας από τρόφιµα είδη
του εµπορίου µέσα στο καλάθι αγορών του µέσου πολίτη
• Το ποσοστό τροφίµων που πωλήθηκαν µέσω τοπικών διεξόδων
• Συνολικές πωλήσεις των ορµονών ανάπτυξης και των αντιβιοτικών που
προορίζονται για χρήση σε ζωοτροφές.
Πρέπει να αναγνωριστεί η σηµασία του ρόλου των καταναλωτών στην επιδίωξη
της αειφορικής γεωργίας, στην ικανότητά τους να ελαχιστοποιήσουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις µέσω κατανάλωσης και ζήτησης αειφορικών προϊόντων
για να αγοράσουν. Πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι που να φέρουν τους καταναλωτές
πιο κοντά στους παραγωγούς, να διευκολύνουν τις υπεύθυνες αποφάσεις αγοράς, και
να ενισχύουν όργανα που προωθούν τα τοπικά προϊόντα, ποικιλίες και ικανότητες. Ο
ανταγωνισµός και τα θέµατα της εσωτερικής αγοράς χρειάζονται προσεκτική εξέταση
όταν αναπτύσσονται µηχανισµοί που επιδιώκουν αυτούς τους στόχους. Πρέπει να
αναπτυχθούν νέοι µηχανισµοί βασισµένοι στην πληροφορία όπως η σήµανση και τα
συστήµατα πληροφοριών για να προωθηθεί η κατανόηση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων της ποιότητας και ποικιλίας, και δοθεί στους
καταναλωτές καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία για την ασφάλεια.

1.9.2 Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (OECD))

Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) ίδρυσε το Joint Working Party για τη Γεωργία
και

το

Περιβάλλον

("the

JWP").

Το

JWP

εξέτασε

την

ανάπτυξη

αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, για να παρέχουν πληροφορίες για τις τρέχουσες
τάσεις και καταστάσεις του φυσικού περιβάλλοντος στη γεωργία, και να βοηθήσουν
τους δηµιουργούς της πολιτικής στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
αποφάσεων για πολιτική και των διεργασιών της αγοράς, και για να ελέγχουν την
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών που προωθούν την αειφορική γεωργία. Οι
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δείκτες είναι βασισµένοι σε κριτήρια όπως πολιτική και αναλυτική ορθότητα και
µετρησιµότητα.

1.9.3 Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες εισροών στη γεωργία

Αυτή η οµάδα αγροπεριβαλλοντικών δεικτών παρέχει πληροφορίες για τις
"εισροές" στην αγροτική δραστηριότητα που µπορεί µε τη σειρά της να οδηγήσει σε
επιπτώσεις στην περιβαλλοντική ποιότητα.
Ισορροπία Αγροτικών θρεπτικών ουσιών
Ορισµός: Η αλόγιστη χρήση λιπασµάτων (όπως χηµικά λιπάσµατα, κοπριά
ζώων και απόβλητα) µπορούν να συνεισφέρουν σε προβλήµατα ευτροφίας, όξυνσης,
κλιµατικής αλλαγής και της τοξικής µόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα,
ενώ µπορεί να προκαλέσει την υποβάθµιση της γονιµότητας του εδάφους.
Μέτρηση: Η µεικτή ισορροπία θρεπτικών ουσιών της συνολικής ποσότητας
αζώτου (N) και φωσφορικού άλατος (P), που αντίστοιχα εφαρµόζεται στην αγροτική
γη µε τη χρήση χηµικών λιπασµάτων και κοπριάς ζώων, µειώνουν την ποσότητα N
και P που απορροφάται από τα αγροτικά φυτά.
Χρήση παρασιτοκτόνων από τη γεωργία
Ορισµός: Οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση παρασιτοκτόνων (όπως
µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και άλλα παρασιτοκτόνα), ιδιαίτερα µε την
επιµονή και τοξικότητα των ενεργών παρασιτοκτόνων συστατικών στο έδαφος, στο
νερό και τον αέρα, και στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου και τον ζώων.
Μέτρηση: Ακολουθεί µια δύο δρόµων προσέγγιση:
Υπολογισµό της ποσότητας ενεργών παρασιτοκτόνων συστατικών που
διαιρούνται σε τέσσερις οµάδες παρασιτοκτόνων (µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα και άλλα παρασιτοκτόνα) ανά εκτάριο αγροτικής γης ή αρόσιµης και
µόνιµης γης σοδειάς.
∆ουλεύει πάνω στην κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, σε
συνεργασία µε το OECD Φόρουµ Παρασιτοκτόνων, ώστε τελικά να µπορούν να
οµαδοποιηθούν τα παρασιτοκτόνα ανάλογα µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους.
Παραγωγές σοδειάς
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Ορισµός: Η µακροπρόθεσµη παραγωγή σοδειάς τείνει να παρέχει πληροφορίες
για την βιολογική παραγωγική ικανότητα της αγροτικής γης και την ικανότητα της
γεωργίας να συντηρήσει την ικανότητα παραγωγής και να διαχειριστεί τους
κινδύνους παραγωγής.
Μέτρηση: Οι µακροπρόθεσµες παραγωγές σηµαντικών σοδειών, ανά εκτάριο
και η µεταβλητότητα των παραγωγών σοδειάς που καταδεικνύεται από την σταθερή
απόκλιση των παραγωγών ανά εκτάριο.
∆ιαχείριση λιπασµάτων
Ορισµός:

Οι

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

που

προκαλούνται

από

το

φιλτράρισµα και την εξάτµιση των θρεπτικών ουσιών λιπασµάτων δεν εξαρτώνται
µόνο από την ποσότητα που εφαρµόζεται και τις συνθήκες του αγρο-οικοσυστήµατος
αλλά επίσης από τις πρακτικές διαχείρισης του αγροκτήµατος σε σχέση µε την
εφαρµογή και αποθήκευση του λιπάσµατος, ιδιαίτερα σε σχέση µε τον χειρισµό,
αποθήκευση και διάθεση της κοπριάς των ζώων.
Μέτρηση: Το µέγεθος των πληθυσµών ζώων που υπόκειται σε πρακτικές
διαχείρισης κοπριάς και οι πρακτικές διαχείρισης που χρησιµοποιούνται για
λιπάσµατα /απόβλητα που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως το
είδος της στέγασης των ζώων, το είδος και η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης της κοπριάς, και η περιοδικότητα και µέθοδος εφαρµογής.
∆ιαχείριση παρασίτων του αγροκτήµατος
Ορισµός:

Οι

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

που

προκαλούνται

από

το

φιλτράρισµα και την εξάτµιση των παρασιτοκτόνων δεν εξαρτώνται µόνο από την
ποσότητα που εφαρµόζεται και τις συνθήκες του αγρο-οικοσυστήµατος αλλά επίσης
από τις πρακτικές διαχείρισης του αγροκτήµατος που επηρεάζουν την εφαρµογή των
παρασιτοκτόνων.
Μέτρηση: Μερίδιο της συνολικής αρόσιµης και µόνιµης γης σοδειάς στo οποίο
εφαρµόζονται πρακτικές ολοκληρωµένης διαχείρισης παρασίτων.
∆ιαχείριση Προστασίας του Αγροτικού Εδάφους
Ορισµός: Οι όροι ποιότητα εδάφους, υποβάθµιση εδάφους, εδαφική υγεία και
ικανότητα ανάκαµψης του εδάφους χρησιµοποιούνται συχνότερα σε συνδυασµό µε
την ανάπτυξη της ορθολογικής στρατηγικής, µε βασικό σκοπό την επιτακτική ανάγκη
για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής και
διατήρησης των φυσικών πόρων συντέλεσε στο να αναγνωριστεί η αξία των
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εδαφικών πόρων. Συνήθως, η εδαφική ποιότητα παραβλέπεται, επειδή οι υδατικοί
πόροι και η ατµόσφαιρα θεωρούνται περισσότερο βασικοί για την υγεία του
ανθρώπου. Ωστόσο, οι εδαφικοί πόροι επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα της
ατµόσφαιρας και της υδρόσφαιρας και εν συνεχεία της υγείας του ανθρώπου. Η
αναγνώριση των εδαφικών λειτουργιών οδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων
δεικτών. Σύµφωνα µε τους Doran και Parkin (1996) οι δείκτες που θα
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:
• Να καλύπτουν και να συσχετίζουν όλο το φάσµα όλων των φυσικών
διεργασιών που εξελίσσονται στο περιβάλλον,
• να ενσωµατώνουν τις βιολογικές, φυσικές και χηµικές διεργασίες και τα
χαρακτηριστικά τους,
• να είναι εύχρηστοι και εύκολα υπολογίσιµοι,
• να είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές της διαχείρισης και της κατάστασης του
περιβάλλοντος,
Αφού η διάβρωση του εδάφους προκαλείται από τις συνδυασµένες επιδράσεις
της βροχόπτωσης, του αέρα και της τοπογραφίας, αυτή µπορεί να επιδεινωθεί από την
εφαρµογή συγκεκριµένων πρακτικών διαχείρισης του αγροκτήµατος, όπως η
υπερβόσκηση και οι µονοκαλλιέργειες.
Μέτρηση: Μερίδιο της συνολικής αγροτικής γης πάνω στο οποίο εφαρµόζονται
πρακτικές προστασίας του εδάφους, όπως η χρήση χειµερινών σοδειών κάλυψης και
συστηµάτων εναλλαγής, πρακτικές οργώµατος που ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του
εδάφους.
∆ιαχείριση ποτίσµατος
Ορισµός: Η διαχείριση και το είδος των συστηµάτων ποτίσµατος θα
επηρεάσουν την αποδοτικότητα της χρήσης νερού και εποµένως το βαθµό επίπτωσης
που έχει στα φυσικά τοπία, προκαλεί µόλυνση του νερού, αλµύρυνση, πληµµύρες,
όξυνση και οδηγεί απώλεια ιζηµάτων και διάβρωση.
Μέτρηση: Περιοχή διαφορετικών κατηγοριών συστηµάτων διαχείρισης του
ποτίσµατος, ορισµένα µε βάση τη σχετική τους αποδοτικότητα στη χρήση νερού, σαν
µερίδιο τις συνολικής ποτισµένης αγροτικής γης.
∆ιαχείριση ολόκληρου του αγροκτήµατος
Ορισµός: Η αειφορία στο επίπεδο του αγροκτήµατος εξαρτάται από την
ενοποίηση των κοινωνικών, οικονοµικών και οικολογικών στοιχείων που περικλείουν
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ένα αγρόκτηµα, και εποµένως, τη σηµασία ενός συστήµατος διαχείρισης ολόκληρου
του αγροκτήµατος, που υποδηλώνει πρόσβαση και χρήση συστηµάτων στήριξης
αποφάσεων, και την εκπαίδευση και µόρφωση των αγροτών.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης αξίζει περαιτέρω
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποια µέθοδος µέτρησης. Πιθανές
µέθοδοι µέτρησης του δείκτη περιλαµβάνουν τον συνδυασµό ποικίλων σχετικών
δεικτών διαχείρισης σε ένα σύστηµα που περιλαµβάνει παράγοντες όπως την έκταση
οργανικής καλλιέργειας, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες γης,
και επίσης το ρυθµό αποδοχής από τους αγρότες των περιβαλλοντικών σχεδίων του
αγροκτήµατος, των προτύπων και αδειών (π.χ. για εφαρµογή παρασιτοκτόνων).

1.9.4 Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες εκροών από την γεωργία

Αυτή η οµάδα αγροπεριβαλλοντικών δεικτών παρέχει πληροφορίες για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή "εκροές" από τη διαδικασία αγροτικής παραγωγής.
Υποβάθµιση του αγροτικού εδάφους
Ορισµός: Η ποιότητα του εδάφους επηρεάζεται από φυσικές διαδικασίες,
κυρίως από τη διάβρωση από το νερό και τον άνεµο και την τοπογραφία, αλλά µπορεί
να επιδεινωθεί από την καλλιέργεια µέσω της µετατόπισης υλικών του εδάφους ή της
διάβρωσης, και από τη χηµική και φυσική χειροτέρευση του εδάφους όπως η
αλµύρυνση του εδάφους, η όξυνση, η τοξική µόλυνση, η συµπίεση, η πληµµυρά, και
τα παρακµάζοντα επίπεδα της οργανικής ύλης του εδάφους.
Μέτρηση: Βαθµός και µερίδιο της συνολικής αγροτικής γης που επηρεάζεται
από την υποβάθµιση του εδάφους από τις επιδράσεις της διάβρωσης από το νερό και
τον αέρα, την αλµύρυνση, την όξυνση, τους τοξικούς φορείς µόλυνσης, τη συµπίεση,
την πληµµύρα, και τα παρακµάζοντα επίπεδα της οργανικής ύλης του εδάφους.
Μόλυνση του νερού από τη Γεωργία
Ορισµός: Επίπτωση της γεωργία στην ποιότητα του νερού της επιφάνειας, του
υπεδάφους, και της θάλασσας από την διαφυγή ή διύλιση αζώτου, φωσφορικού
άλατος, τοξικών υπολειµµάτων από παρασιτοκτόνα, όξινων ουσιών (κυρίως
αµµώνιο) και ίζηµα του εδάφους.
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Μέτρηση: Ποιότητα των νερών της επιφάνειας, του υπεδάφους και της
θάλασσας, αντίστοιχα, µετρηµένη από τις συγκεντρώσεις σε βάρος ανά λίτρο νερού
του αζώτου, φωσφορικού άλατος, διαλυµένου οξυγόνου, τοξικών υπολειµµάτων
παρασιτοκτόνων, αµµωνίου και ιζηµάτων του εδάφους.
Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τη γεωργία
Ορισµός: Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µπορεί να προκαλέσουν παγκόσµια
αύξηση της θερµοκρασίας και να οδηγήσουν σε κλιµατολογική αλλαγή. Η Γεωργία
είναι µια πηγή αυτών των αερίων, κυρίως από ορυκτά καύσιµα, λιπάσµατα, απόβλητα
µηρυκαστικών ζώων, ρυζοχώραφα, και τη µείωση της οργανικής ύλης από τη
διάβρωση του εδάφους, και επίσης ένας εξολοθρευτής αυτών των αερίων, κυρίως µε
τη ρύθµιση του άνθρακα από οργανική ύλη του εδάφους και τις σοδειές.
Μέτρηση: Μια καθαρή ισορροπία της απελευθέρωσης και συγκέντρωσης
αερίων του θερµοκηπίου - διοξείδιο του άνθρακα (C02), µεθάνιο (CH4) και νιτρικό
οξύ (N2 0) - από τη γεωργία εκφρασµένη ισοδύναµα του CO2. Ίσως είναι ακόµα
απαραίτητο να αποκαλυφθεί το επίπεδο αβεβαιότητας για τις εκτιµήσεις αυτού του
δείκτη.
Εκποµπές όξινου αέρα από τη Γεωργία
Ορισµός: Με τη χρήση λιπασµάτων, την καύση ορυκτών καυσίµων και
αποβλήτων, η γεωργία συνεισφέρει στη δηµιουργία αέριων εκποµπών που
σχηµατίζουν οξέα, που µπορούν να καταστρέψουν την αγροτική και δασοπονική
παραγωγή, τα φυσικά τοπία άγριας ζωής, τα κτίρια, και να αυξήσουν τα
αναπνευστικά προβλήµατα. Τα αγροτικά φυτά µπορούν να απορροφήσουν τις όξινες
αέριες εκποµπές.
Μέτρηση: Οι ετήσιες εκποµπές των ενδεχόµενων όξινων ουσιών (όπως
διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου και αµµωνία) από τη γεωργία εκφρασµένες
σε ισοδύναµα όξυνσης.
Αγροτική Βιοποικιλότητα
Ορισµός: Η βιοποικιλότητα των φυτών και των ζώων που χρησιµοποιούνται για
αγροτική παραγωγή είναι σηµαντική για τη γενετική προστασία και βελτίωση των
ποικιλιών αγροτικών φυτών µέσα σε βελτιώσεις ειδών και ζώων, όµως, η εξάρτηση
από έναν περιορισµένο αριθµό ποικιλιών και γενεών για αγροτική παραγωγή µπορεί
να αυξήσει την ευαισθησία τους στα παράσιτα και τις ασθένειες και µε τη σειρά της
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να οδηγήσει σε µεγαλύτερη ανάγκη για χηµικά για να προστατευτούν τα φυτά από
αυτούς τους κινδύνους.
Μέτρηση: Ο συνολικός αριθµός ποικιλιών /γενεών που χρησιµοποιείται για την
παραγωγή σηµαντικών σοδειών /ζώων, και το µερίδιο των τριών κύριων ποικιλιών
γενεών που χρησιµοποιούνται στη συνολική παραγωγή σοδειάς /ζώων, αντίστοιχα.
Ακόµα, καταγραφή του αριθµού των τραπεζών φυτικών γονιδίων σε µια χώρα, το
έτος ίδρυσής τους, και τον αριθµό ειδών και ποικιλιών που έχουν.
Φυσικά και ηµι-φυσικά οικολογικά συστήµατα που επηρεάζονται από τη Γεωργία
Ορισµός: Η Γεωργία µπορεί να βλάψει την άγρια ζωή µέσω της επίπτωσής της
στα φυσικά οικοσυστήµατα, εξαιτίας της υιοθέτησης συγκεκριµένων πρακτικών
συστηµάτων καλλιέργειας και της διύλισης λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων, παρόλο
που συγκεκριµένα είδη άγριας ζωής µπορεί να γίνουν εξαρτώµενα από συγκεκριµένα
είδη συστηµάτων καλλιέργειας. Επιπλέον, η γεωργία µπορεί επίσης να επηρεάσει
αρνητικά τα φυσικά οικοσυστήµατα µέσα από την αυξηµένη επαφή ανάµεσα σε
αγροτική και µη-αγροτική γη, η κατάτµηση των οικοσυστηµάτων µέσα σε αγροτικές
περιοχές, και επίσης µέσα από την αφαίρεση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών
οικοσυστηµάτων όπως οι wetlands, παρόλο που µερικά είδη συστηµάτων
καλλιέργειας µπορεί να δώσουν ώθηση σε συγκεκριµένα οικοσυστήµατα από τα
οποία συγκεκριµένα είδη άγριας ζωής εξαρτώνται.
Μέτρηση: Τρεις µέθοδοι µέτρησης προτείνονται:
•

Αλλαγές στην περιοχή επιλεγµένων οικοσυστηµάτων σε κίνδυνο, όπως

wetlands, woodlands και βοσκότοποι, και αλλαγές στα χαρακτηριστικά µικρής
κλίµακας οικοσυστηµάτων (π.χ. field hedges, open ditches, stonewalls, etc.)
•

Η κατάτµηση των φυσικών οικοσυστηµάτων µετρούµενη από την αλλαγή στο

µήκος της περιµέτρου των φυσικών οικοσυστηµάτων σε αγροτικά εδάφη και η
αλλαγή στον αριθµό αυτών των υπολειµµάτων φυσικών οικοσυστηµάτων σε
αγροτική γη
•

Η αλλαγή στο µήκος της "ζώνης επαφής" ανάµεσα στα αγροτικά και µη-

αγροτικά εδάφη (ανά περιοχή) διαιρεµένη µε τη συνολική γη αυτής της περιοχής.
Αγροτικό τοπίο
Ορισµός: Η προστασία του τοπίου είναι αποδεκτή ως σηµαντικό αντικείµενο
για πολλές OECD χώρες, ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονοµιά και η
δηµόσια πρόσβαση στο ύπαιθρο. Όµως, η σηµασία του θέµατος του τοπίου
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αµφισβητείται από µερικές OECD χώρες καθώς το τοπίο δεν θεωρείται ότι σχετίζεται
µε τη γεωργία επειδή είναι κυρίως αισθητική ερώτηση, το τοπίο επίσης θεωρείται
κυρίως σαν θέµα που αφορά την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων που ήδη
καλύπτεται από τον προηγούµενο δείκτη, ενώ το θέµα του τοπίου µπορεί επίσης να
εµπλέκει την προστασία συγκεκριµένων συστηµάτων καλλιέργειας και προτύπων
χρήσης γης που δεν θεωρούνται ως ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα. Ακόµα, ο ορισµός
του τοπίου µπορεί να είναι δύσκολος εξαιτίας της τάσης του τοπίου να είναι πολύ
θέση-συγκεκριµένο και επηρεασµένο από συγκεκριµένα συστήµατα καλλιέργειας.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης αξίζει περισσότερη
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί µοναδική µέθοδος µέτρησης.
Οποιαδήποτε µέτρηση του τοπίου εµποδίζεται, αφήνοντας κατά µέρος δυσκολίες
στον ορισµό του δείκτη, από το γεγονός ότι οι αγροτικές πρακτικές µπορούν να
οδηγήσουν σε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε ένα τοπίο. Ακόµα, η µέτρηση του
τοπίου µπορεί να είναι δύσκολη επειδή η αξία που τοποθετείται σε ένα συγκεκριµένο
τοπίο και η φυσική επίπτωση της γεωργίας σε ένα τοπίο είναι συχνά πολύ
υποκειµενική, ενώ άλλοι τοµείς (π.χ. δασοπονία) και γνωρίσµατα (π.χ. ιστορικά
µνηµεία, αγροτικά χωρία) µπορεί να συνεισφέρουν επίσης στο αγροτιστικό (agrarian)
τοπίο. Οι πιθανότητες που µπορεί να υπάρχουν για να µετρήσουµε το τοπίο
περιλαµβάνουν τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης, όπως τυχαίες τεχνικές αξιολόγησης,
και τη φυσική µέτρηση των αλλαγών σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του τοπίου
(π.χ. stonewalls, field hedges, trees, etc.)

1.9.5 Άλλοι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες για την γεωργία

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης των Ειδικών και της JWP συνάντησης το
∆εκέµβριο του 1994 άλλοι πέντε δείκτες προτάθηκαν. Καθώς δεν έγιναν ουσιαστικές
συζητήσεις στις συναντήσεις του ∆εκεµβρίου για αυτούς τους πέντε δείκτες, έχουν
οριστεί µε µικρότερη ακρίβεια και η προτεινόµενη µέθοδος µέτρησης για κάθε δείκτη
περιγράφεται µε λιγότερες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τους παραπάνω δείκτες.
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Αειφορική χρήση των υπόγειων υδάτων από τη Γεωργία
Ορισµός: Σε πολλές χώρες τα υπόγεια ύδατα είναι ένας σπάνιος πόρος για τον
οποίο υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός ανάµεσα σε διαφορετικούς χρήστες, για
παράδειγµα, από τη γεωργία, τη βιοµηχανία, τα κτίρια και τα σπίτια, οδηγώντας στην
πιθανότητα ότι τοµείς όπως η γεωργία θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τα υπόγεια
ύδατα.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης απαιτεί περισσότερη
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποια µέθοδος. Μια πιθανότητα που
ίσως υπάρχει για να µετρηθεί ο δείκτης είναι να ελεγχθούν τα επίπεδα εξαγωγής από
τη γεωργία.
Οικονοµικά, Χρηµατοδοτικά και Κοινωνικά ζητήµατα της αειφορικής γεωργίας
Ορισµός: Ο ορισµός της αειφορικής γεωργίας, για µερικές OECD χώρες, αφορά
όχι µόνο τους περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά επίσης οικονοµικά /χρηµατοδοτικά
λαοκοινωνικά ζητήµατα.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης απαιτεί περισσότερη
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποια µέθοδος. Μια πιθανότητα που
µπορεί να εξεταστεί για να µετρηθεί ο δείκτης καλύπτει την αλλαγή στις
µακροπρόθεσµες πραγµατικές καθαρές εκροές του αγροκτήµατος (πραγµατική αξία
της αγροτικής παραγωγής µείον την πραγµατική αξία των εξόδων του αγροκτήµατος)
και την αλλαγή στο επίπεδο διαχειριστικών ικανοτήτων των αγροτών, ιδιοκτητών γης
και διαχειριστών γης στην οικονοµική διαχείριση, στην πρακτική καλλιέργειας και
στην περιβαλλοντική οικονοµία.
Ευηµερία των ζώων του αγροκτήµατος
Ορισµός: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης αξίζει περαιτέρω
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποιος µοναδικός ορισµός.
Μέτρηση: Παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί ακόµα µέθοδος µέτρησης για το
δείκτη, είναι πιθανό ότι µερικές χώρες έχουν καθιερώσει κανονισµούς και δείκτες
απόδοσης, οι οποίοι ελέγχονται, που σχετίζονται µε τις ακόλουθες βασικές
προϋποθέσεις για την ευηµερία των ζώων: ελευθερία από την δίψα, την πείνα και τον
υποσιτισµό, παροχή κατάλληλης άνεσης και καταφυγίου, ελευθερία από το άγχος,
την ικανότητα να επιδείξουν φυσικά πρότυπα συµπεριφοράς και την πρόληψη ή
άµεσα διάγνωση και θεραπεία των τραυµατισµών, ασθενειών ή προσβολής από
παράσιτα.
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Καθαρή Αγροτική Ενεργειακή Ισορροπία
Ορισµός: Η γεωργία χρησιµοποιεί την ενέργεια, κυρίως ορυκτά καύσιµα, και
είναι επίσης µια πηγή ενέργειας, µέσω της παραγωγής βιοµάζας. Η καθαρή αγροτική
ενεργειακή ισορροπία θεωρείται από κάποιους ως ένας δείκτης της αειφορίας της
γεωργίας.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης αξίζει περαιτέρω
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποια µοναδική µέθοδος µέτρησης.
Όµως, µια πιθανότητα είναι να µετρήσουµε την εισροή ενέργειας που συνδέεται µε
την αγροτική χρήση των ορυκτών καυσίµων ανά µονάδα εκροής.
Προστασία της αγροτικής γης
Ορισµός: Αυτός ο δείκτης απεικονίζει µερικούς από τους τρόπους µε τους
οποίους οι αγροτικές πρακτικές µπορούν να συνεισφέρουν στην προστασίας της γης
και, εποµένως, να αυξήσουν την περιβαλλοντική ποιότητα διαµέσου, για παράδειγµα,
της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους, την πρόληψη πληµµύρων, και την
προστασία του νερού.
Μέτρηση: Το JWP έχει επισηµάνει ότι αυτός ο δείκτης αξίζει περαιτέρω
εξέταση παρόλο που δεν έχει σκιαγραφηθεί κάποια µοναδική µέθοδος µέτρησης.
Όµως, τα χαρακτηριστικά του δείκτη µπορούν να µετρηθούν διαµέσου, για
παράδειγµα, της µέτρησης των επιπέδων υπόγειων υδάτων, της υγρασίας του
εδάφους, του µήκους της κατατοµής του εδάφους, του βαθµού κλίσης του εδάφους,
του είδους και της ποσότητας βλάστησης, και του επιπέδου βροχόπτωσης.
Μέχρι πρόσφατα, η έννοια της γεωργικής ανάπτυξης συνδεόταν µε το
µετασχηµατισµό της γεωργίας από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο τρόπο ζωής.
Άµεση επιδίωξη ήταν η αύξηση της παραγωγής µέσω της αναπτυσσόµενης
τεχνολογίας και της καλύτερης χρήσης των τεχνολογικών επιτευγµάτων της
γεωπονικής επιστήµης. Σήµερα βρισκόµαστε στην κατάσταση, όπου η γεωργία
χρειάζεται να αντιµετωπίσει όλες τις προβαλλόµενες προκλήσεις, µε την επιπλέον
αποστολή της να γίνει αειφορική. Καθώς η µορφή της γεωργικής εκµετάλλευσης
µετακινείται από την απλή εφαρµογή εισροών στη διαχείριση των φυσικών πόρων
και στην προώθηση της ορθής χρήσης των κάθε µορφής εισροών µε βάση την
εµπειρία και τη γνώση, η φύση των καθηκόντων των Γεωργικών Εφαρµογών, είναι
επόµενο να µεταλλάσσεται.
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια οι εξωτερικές επιρροές όπως το παγκόσµιο εµπόριο, οι
περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι καταναλωτικές προτιµήσεις ασκούν νέες πιέσεις
στη γεωργική βιοµηχανία. Η ανάγκη να προσαρµοστούν οι αλλαγές της παραγωγής
και του µάρκετινγκ έχει θέσει τους φορείς, που ασχολούνται µε τη γεωργική έρευνα,
σε µια διαδικασία αναζήτησης νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες που παρέχουν
πληροφορίες µπορούν να δώσουν την απάντηση στην αγορά και στις κοινωνικές
πιέσεις. Υπάρχουν πλέον τεχνικές για να πραγµατοποιούνται ακριβείς µετρήσεις και
να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για την κατάσταση του καλλιεργήσιµου εδάφους.
Η γεωργία ακριβείας είναι µια νέα µορφή διαχείρισης των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, που έχει ως στόχο να αντιµετωπίσει την παραλλακτικότητα των
παραµέτρων που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή, όπως ο τύπος του εδάφους, το
pH, η στράγγιση, τα θρεπτικά στοιχεία, η οργανική ουσία, το νερό, η προσβολή από
ασθένειες, η εµφάνιση ζιζανίων κ.α. Η βασική ιδέα είναι ο διαχωρισµός µιας
µεγαλύτερης έκτασης σε µικρότερα οµοιόµορφα τµήµατα (ζώνες διαχείρισης, management zones) και η διαχείριση τους σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε
µιας ζώνης.
Η Γεωργία Ακριβείας, έρχεται να αντιµετωπίσει την αγνοηµένη έως πρόσφατα
παραλλακτικότητα του αγροτεµαχίου, µε στόχο να µειώσει τόσο το κόστος
παραγωγής, όσο και τις επιπτώσεις των εισροών στο περιβάλλον. Η τεχνική της
Γεωργίας Ακριβείας βασίζεται στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, τη
Γεωργική Μηχανική, τις Μετρήσεις στο Πεδίο, τα Συστήµατα Εντοπισµού Θέσης και
την Τηλεπισκόπηση.
Στο διεθνή ακαδηµαϊκό χώρο έχουν ήδη δηµιουργηθεί εργαστήρια, τµήµατα και
κέντρα Γεωργίας Ακριβείας, ενώ στο τεχνικό-οικονοµικό οικοδόµηµα έχουν
αναπτυχθεί νέες σχέσεις και συνεργασίες γύρω από τις ανάγκες του νέου γεωργικού
κλάδου. Οι έννοιες που ενσωµατώνονται στη γεωργία ακριβείας προσφέρουν την
υπόσχεση της αυξανόµενης παραγωγικότητας µειώνοντας τις δαπάνες παραγωγής και
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Αγρότες που υπερνικούν τα
στοιχεία της φύσης µε αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα που ελέγχονται µε ακρίβεια
µέσω δορυφόρων και τοπικών αισθητήρων και χρησιµοποιούν λογισµικό που
προγραµµατίζει και προβλέπει ακριβώς την ανάπτυξη της σοδειάς, είναι η εικόνα
στην οποία προσβλέπει η γεωργία ακριβείας. Οι τεχνολογίες που παρέχουν
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πληροφορίες επιτρέπουν στο σύγχρονο καλλιεργητή να λάβει λεπτοµερείς
πληροφορίες για σηµεία µικρότερης κλίµακας από αυτή του αγροτεµαχίου. Αυτές οι
πληροφορίες σε συνδυασµό µε τις πρακτικές καλλιέργειας των προηγούµενων
χρόνων επιτρέπουν την αποτελεσµατική διαχείριση του αγροτεµαχίου σε µικρότερες
κλίµακες.
Η γεωργία ακριβείας θεωρείται περισσότερο µία ακολουθία από τεχνολογίες
παρά µια ενιαία τεχνολογία. Οι αγρότες των οποίων οι εφαρµογές έχουν πολυάριθµα
διαφορετικά χαρακτηριστικά —όπως διαφορετικές καλλιέργειες , καιρό, τύπους
παρασίτων, και διαχειριστικές µεθόδους —θα χρησιµοποιήσουν αναµφισβήτητα τα
ποικίλα χαρακτηριστικά αυτής της ακολουθίας. Όλα αυτά τα συστατικά έχουν κοινό
χαρακτηριστικό γνώρισµα την αύξησης της ροής των πληροφοριών στη γεωργία. Η
γεωργία ακριβείας προσφέρει νέες τεχνολογίες για να καλύψει τις ανάγκες για
πληροφορίες που είναι απαραίτητες στη διαχείριση της παραγωγής.
Η αξία µιας βάσης δεδοµένων για τις πρακτικές γεωργίας ακριβείας αυξάνεται
όταν τα επίπεδα των χωρικών δεδοµένων αναφέρονται το ένα στο άλλο. Η εγγραφή
των στοιχείων θα γίνει ιδιαίτερα σηµαντική καθώς οι µονάδες διαχείρισης γίνονται
µικρότερες και καθώς διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία των αγροτεµαχίων (η
ακρίβεια θέσης επιβεβαιώνεται σε µερικά εκατοστόµετρα). Αναµένεται ότι τα
δεδοµένα που αναφέρονται στη φυσική θέση θα επιτρέψουν σε διαφορετικούς τύπους
πληροφοριών να συγκριθούν και να αναλυθούν ποσοτικά από πολλαπλές θέσεις.
Παραδείγµατος χάριν, οι φυσικές ιδιότητες των δειγµάτων εδαφολογικών πυρήνων
που συλλέχθηκαν από ένα αγροτεµάχιο θα µπορούσαν να συγκριθούν µε άλλα,
διαθέσιµα στο χώρο, ρητά στοιχεία για τη λήψη απόφασης, όπως τα χαρακτηριστικά
των χαρτογραφηµένων εδαφολογικών µονάδων , της τοπογραφίας, τα στοιχεία
οργάνων ελέγχου παραγωγής, την άρδευση, την θρεπτική αξία, ή τις εφαρµογές
φυτοφαρµάκων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της µεταβλητότητας των
εφαρµογών.
Στο παρελθόν, οι αγρότες συνέλλεγαν δείγµατα εδάφους από τον αγρό, τα
έστελναν για ανάλυση και έπαιρναν πίσω µια προτεινόµενη φόρµα λίπανσης για όλο
το χωράφι, βασισµένη σε µέσα χαρακτηριστικά του χωραφιού. ∆εν είχε δοθεί µεγάλη
σηµασία στην περιοχή ή στον αριθµό δειγµάτων που είχαν ληφθεί γιατί είχε
επικρατήσει η άποψη πως το έδαφος περιείχε ενιαία χαρακτηριστικά σε όλη την
καλλιεργούµενη έκταση. Αυτή ήταν η µια οπτική γωνία. Η καταγραφή και διαχείριση
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της παραλλακτικότητας στο αγροτεµάχιο ήταν αδύνατη λόγω της µη ανεπτυγµένης
τεχνολογίας της εποχής.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χρήση του Παγκοσµίου Συστήµατος
Εντοπισµού (GPS) , η ανάπτυξη τελειοποιηµένων ηλεκτρονικών αισθητήρων, και η
τηλεπισκόπιση κατέστησαν εφικτή την χρήση της γεωργίας ακριβείας και µαζί την
διαχείριση της παραλλακτικότητας σε ένα αγροτεµάχιο.
Στις Η.Π.Α., η γεωργία ακριβείας εφαρµόζεται κυρίως σε περιοχές όπου
υπάρχουν προβλήµατα λειψυδρίας (µεσοδυτικές και δυτικές πολιτείες), ανωµαλίες ή
ιδιαιτερότητες ως προς διάφορα χαρακτηριστικά των εδαφών, ή έντονες ελλείψεις
θρεπτικών στοιχείων, λόγω παρατεταµένης εξαντλητικής εκµετάλλευσης.
Στο διεθνή χώρο όχι µόνο η ερευνητική προσπάθεια, αλλά και ο βαθµός
εφαρµογής της µεθόδου έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό.
Στον ελληνικό χώρο, το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), έχει εντάξει τη Γεωργία Ακριβείας στα ερευνητικά αντικείµενά του.
Τα πλεονεκτήµατα της γεωργίας ακριβείας περιλαµβάνουν καλύτερες µέσες
αποδόσεις, µειωµένα κόστη εισροών, και φυσικά περιβαλλοντικά οφέλη που
συµβάλλουν στη αειφορική διαχείριση της γεωργίας. Ωστόσο ειδικοί παρατήρησαν
πως τα οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζει κάποιος γεωργός είναι περισσότερο
βασισµένα

στα

επίπεδα

παραλλακτικότητας

µέσα

στο

αγροτεµάχιο.

Πιο

συγκεκριµένα, υπάρχουν δυο παράγοντες παραλλακτικότητας. Σε περιοχές µεγάλης
παραλλακτικότητας είναι απαραίτητη η χρήση συστηµάτων και πρακτικών ακριβείας
προς µεγιστοποίηση του κέρδους και µείωση των εισροών και φυσικά προστασία του
περιβάλλοντος και εξασφάλιση αειφορίας.
Παρόλα αυτά η µεγάλη πλειοψηφία των γεωργών παραµένει ακόµη µακριά από
τη νέα µέθοδο και οι κυριότεροι λόγοι γι’ αυτό είναι το υψηλό κόστος της επένδυσης
και τα µη αποδεδειγµένα οφέλη. Υπάρχουν και παραγωγοί που έχουν θέσει σε
εφαρµογή πρακτικές γεωργίας ακριβείας και στην χώρα µας ακόµα. Προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έχουν τεθεί σε εφαρµογή και άλλα σχεδιάζονται
προς υποστήριξη τέτοιων ιδεών. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα "Future Farm", που
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβρη του 2010. Είχε ως
στόχο να αναπτύξει την πρόταση για το σύγχρονο αγρόκτηµα του 2020, µε τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών, µε υψηλά στάνταρ ποιότητας, ασφάλειας και ενεργειακής
αυτονοµίας. Χρηµατοδοτήθηκε µε 3.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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(Ε.Ε.), στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράµµατος πλαισίου και σ' αυτό
συµµετέχουν 15 πανεπιστήµια και επιχειρήσεις από 10 χώρες-µέλη της Ένωσης. Στο
πρόγραµµα συµµετέχουν και τέσσερα αγροκτήµατα από τέσσερις χώρες της Ε.Ε.: τη
∆ανία, την Τσεχία, την Ελλάδα και τη Γερµανία. Το βασικό γνώρισµα των
αγροκτηµάτων αυτών είναι ότι χαρακτηρίζονται και έχουν αναδειχθεί για την
ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία αλλά και τη χρήση
σύγχρονων συστηµάτων στη διαχείριση, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων.

2.1 Αποφάσεις και εφαρµογή µεθόδου
Η Γεωργία Ακριβείας, δεν ταυτίζεται µε κάποια συγκεκριµένη διαχειριστική
τακτική. Απλώς, επιτρέπει στο διαχειριστή (παραγωγό, γεωπόνο, σύµβουλο, εταιρεία,
ή έµπειρο σύστηµα) την καλύτερη κατανόηση και το µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο των
χειρισµών στο αγροτεµάχιο.
Η συλλογή πληροφορίας είναι διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί εξαρχής
σωστό σχεδιασµό και σηµαντική επένδυση, τόσο από την άποψη του οικονοµικού
κόστους όσο και του χρόνου. Η σχέση κόστους µεταξύ δεδοµένων / λογισµικού /
εξοπλισµού στις µεγάλες εφαρµογές µπορεί να φτάσει ακόµη και την αναλογία 100 /
10 / 1. Αυτό δείχνει και τη σηµασία που έχουν τα δεδοµένα και µάλιστα τα ακριβή,
ενηµερωµένα, ολοκληρωµένα και σωστά καταχωρηµένα, είτε πρόκειται για χωρικά,
είτε για µη χωρικά δεδοµένα. Η πυκνότητα δειγµατοληψίας και η χωρική ανάλυση
είναι, γενικά, ανάλογες µε το οικονοµικό κόστος και το χρόνο επένδυσης.
Το βασικότερο είδος πληροφορίας, όσον αφορά τη Γεωργία Ακριβείας, είναι οι
χωρικές συντεταγµένες. Είναι η πληροφορία που πρέπει να συνοδεύει τις
περισσότερες από τις άλλες µορφές πληροφορίας (χαρτογράφηση αποδόσεων,
εφαρµογή

εισροών,

κ.λπ.),

προκειµένου

αυτές

να

αποκτούν

γεωγραφικά

χαρακτηριστικά. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η πληροφορία που προέρχεται από τους
Αισθητήρες, αφού τροφοδοτεί απευθείας τα Συστήµατα Μεταβλητών Εφαρµογών µε
τη βοήθεια τυποποιηµένων αλγορίθµων. Η απαιτούµενη ακρίβεια των χωρικών
συντεταγµένων στη Γεωργία Ακριβείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ
των οποίων σηµαντικότεροι είναι το µέγεθος του αγροτεµαχίου, ο βαθµός
παραλλακτικότητας ή οµοιοµορφίας του, ο τύπος της καλλιέργειας (µεγάλες
καλλιέργειες, δενδροκοµία, λαχανοκοµία, κ.λπ.) και τα λογιστικά δεδοµένα ή κάποια
σχετική µελέτη σκοπιµότητας (αν δηλαδή η επιλογή µεγάλης ακρίβειας ανταποδίδει
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το κόστος της). Το Environmental Remote Sensing Center, University of Wisconsin –
Madison (2000) θεωρεί ικανοποιητική για τις γεωργικές εφαρµογές µία χωρική
ακρίβεια µεταξύ 2 και 5 µέτρων. Η πρώτη χρονικά πληροφορία που λαµβάνεται είναι
οι αποδόσεις των προηγουµένων ετών. Η παραλλακτικότητα των αποδόσεων αυτών,
καθώς και η σοβαρότητά της, αποτυπώνονται στους χάρτες αποδόσεων, οι οποίοι
όµως δεν µπορούν να προσδιορίσουν τα αίτια αυτής της παραλλακτικότητας. Για τη
διάγνωση

των

αιτίων

της

παραλλακτικότητας

και

περαιτέρω

διερεύνηση

χρησιµοποιούνται η Τηλεπισκόπηση και οι Μετρήσεις Πεδίου. Το κύριο
χαρακτηριστικό των Αισθητήρων είναι άµεση µέτρηση και καταγραφή (µέθοδος
πραγµατικού χρόνου), σε αντίθεση µε τη Χαρτογράφηση Αποδόσεων, την
Τηλεπισκόπηση και τις αναλύσεις στο Εργαστήριο, οι οποίες απαιτούν χρόνο ή
ερµηνεία ή και τα δύο µέχρι την αξιοποίηση της πληροφορίας τους. Π.χ. ένας
αισθητήρας υγρασίας των κόκκων των σιτηρών µπορεί να βοηθήσει άµεσα στη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του θερισµού και τις απαιτήσεις αποθήκευσης ή
ξήρανσης. Το κύριο χαρακτηριστικό των αναλύσεων στο Εργαστήριο είναι η µεγάλη
αξιοπιστία τους (που τις καθιστά κατάλληλες για υπερπήδηση αµφιβολιών και
επιβεβαίωση), αλλά και το υψηλό κόστος τους (που καθιστά απαγορευτική την πυκνή
και συχνή δειγµατοληψία).
Για τη διαχείριση της πληροφορίας στη Γεωργία Ακριβείας, δηλαδή την
ανάλυση και επεξεργασία της πληροφορίας, χρησιµοποιούνται τα Γ.Σ.Π. και
ακολουθούνται τα εξής στάδια:
• Εισαγωγή δεδοµένων (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες,
µετρήσεις στο πεδίο, ψηφιακά αρχεία, κ.ά.).
• Αποθήκευση και επιλεκτική επανάκτηση δεδοµένων µέσω λογικών
ερωτηµάτων, καθώς και γρήγορη και ασφαλής ενηµέρωση και διόρθωσή τους.
• ∆ιαχείριση, ανάλυση και µοντελοποίηση δεδοµένων. Στη φάση αυτή, για την
ανάδειξη των αιτίων της παραλλακτικότητας, χρησιµοποιούνται στατιστικές τεχνικές
για τη συσχέτιση µε αυτήν σταθερών (τύπος εδάφους, ρέµατα, ψηλά δένδρα, κ.ά.) και
µεταβλητών (σπορά, ψεκασµοί, λιπάνσεις, κ.ά.) παραγόντων. Συνήθως διαφορετικοί
παράγοντες είναι σηµαντικοί για διαφορετικά σηµεία του αγροτεµαχίου.
• Απόδοση αποτελεσµάτων, συσχετίσεων, αναλύσεων και άλλων διαδικασιών,
µε τη µορφή χαρτών, πινάκων, γραφηµάτων και άλλων µορφών.
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2.2 Παραδείγµατα Γεωργίας Ακριβείας

2.2.1 Συστήµατα υποστήριξης απόφασης (Decision Support Systems)
Τα συστήµατα υποστήριξης απόφασης (dss) χρησιµοποιούνται στη γεωργία για
την τακτική, την στρατηγική, που θα ακολουθηθεί για την υποστήριξη µιας
απόφασης. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιµέτωποι συνεχώς µε τη λήψη αποφάσεων,
συνεπώς τέτοια εργαλεία γίνονται όλο και περισσότερο χρήσιµα στο αγρόκτηµα. Τα
συστήµατα υποστήριξης απόφασης δεν χρησιµοποιούνται πολύ από τους γεωργικούς
παραγωγούς σήµερα.

2.2.2 Συστήµατα Παρακολούθησης Αποδόσεων (Crop Production
Modeling)
Τα Συστήµατα Παρακολούθησης Αποδόσεων (Yield Μοnίtοring Systems,
Crop Production Modeling) είναι συστήµατα που µετρούν και καταγράφουν τις
αποδόσεις των καλλιεργειών κατά τη συγκοµιδή. Τα υλικά µετρούνται, είτε
ποσοτικά, είτε ποιοτικά (π.χ. ποσότητα συγκοµιζόµενων κόκκων ενός σιτηρού, είτε
περιεχόµενη υγρασία στους κόκκους, αντίστοιχα) και για τις µετρήσεις αυτές έχουν
επινοηθεί διάφορα συστήµατα, όπως του ποτενσιόµετρου, το ραδιοµετρικό, το
σύστηµα φόρτισης κελιού, το ογκοµετρικό, κ.ά. Οι µετρήσεις καταγράφονται σε
πίνακες µαζί µε τις τιµές των αντίστοιχων χωρικών συντεταγµένων, που λαµβάνονται
την ίδια στιγµή από G.P.S., ώστε µε αυτόν τον τρόπο οι στοιχειώδεις αποδόσεις
συνδέονται µε τη θέση. Μέσω των Γ.Σ.Π., οι παραπάνω πίνακες µετατρέπονται σε
χάρτες αποδόσεων (yield maps).
Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων της γεωργίας
ακριβείας απαιτείται µια ευρεία σειρά αξιόπιστων µοντέλων ανταπόκρισης της
καλλιέργειας χωρικά που να παρέχει τη βάση για τις σωστές υποδείξεις. Υπάρχουν
ήδη πολλά πρότυπα για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης της σοδειάς στο κλίµα, στις
θρεπτικές ουσίες, στο νερό, στο φως, και σε άλλες συνθήκες, όµως τα περισσότερα
από αυτά δεν περιλαµβάνουν έναν χωρικό συντελεστή κατάλληλο για τις εφαρµογές
γεωργίας ακριβείας (Sadler και Russell, 1997).
Ακριβείς υποδείξεις µπορούν να γίνουν µέχρι το σηµείο που οι σχέσεις γίνονται
κατανοητές µεταξύ των εδαφολογικών ιδιοτήτων και της µορφολογίας επιφάνειας
(δηλ., κλίση, κυρτότητα, θέση τοπίων, διοχέτευσης και συλλογής του νερού,) που
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προέρχονται από τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους. Τα µοντέλα διαµόρφωσης
καλλιέργειας δεν προσφέρουν µια πανάκεια για την επίλυση προβλήµατος και έχουν
περιορισµένη δυνατότητα να µιµηθούν τα διάφορα µέρη ενός βιολογικού
συστήµατος.

2.2.3 Τεχνολογία συστηµάτων µεταβλητών εφαρµογών (Variable Rate
Application Technology)
Τα

Συστήµατα

Μεταβλητών

Εφαρµογών

(Variable

Rate

Application

Technology - V.R.A. ή V.R.T.) είναι συστήµατα γεωργικής µηχανικής, που
µεταβάλουν την ποσότητα εφαρµογής των εισροών (σπόρων, λιπασµάτων, νερού,
φαρµάκων, κ.λπ.) ή και αλλάζουν το εφαρµοζόµενο είδος (π.χ. την ποικιλία του
σπόρου, ή το είδος του λιπάσµατος) την ίδια στιγµή που εφαρµόζουν τις εισροές
αυτές, αναλόγως µε το σηµείο του αγροτεµαχίου στο οποίο βρίσκονται.
Ιστορικά, οι µέθοδοι µεταβλητών εφαρµογών εισήχθησαν από τη βιοµηχανία
κατά τα µέσα της δεκαετίας του '80. Τα ποσοστά εφαρµογής λιπάσµατος καλίου,
αζώτου, φωσφόρου, διέφεραν γιατί είναι βασισµένα σε µια προκαθορισµένη
στρατηγική χαρτών. Τα αγροτικά µηχανήµατα έχουν εξοπλιστεί µε συστήµατα
µεταβλητών εφαρµογών για τις εφαρµογές λιπάσµατος που απαιτούν ένα
τυποποιηµένο υγρό µίγµα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ποσοστά εφαρµογής
λιπασµάτων είναι βασισµένα στις ιδιότητες του εδάφους που µετριούνται σε
πραγµατικό χρόνο.
Στους διαθέσιµους αισθητήρες που χρησιµοποιούνται για τα συστήµατα
µεταβλητών εφαρµογών περιλαµβάνονται εκείνοι που ανταποκρίνονται στην
οργανική ουσία, την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, το βάθος της ανώτερης
στοιβάδας του εδάφους (χούµος), την υγρασία του εδάφους, την περιεκτικότητα σε
νιτρικά άλατα, και τη φασµατική ανάκλαση της καλλιέργειας. Οι υποστηρικτές, της
µεθοδολογίας που είναι βασισµένη σε αισθητήρες, που λειτουργούν σε πραγµατικό
χρόνο, έχουν παρατηρήσει ότι οι συνθήκες του εδάφους και της γεωργικής
παραγωγής παρουσιάζουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα από τις µετρήσεις που
λαµβάνονται από τις σύγχρονες µεθοδολογίες που είναι βασισµένες σε χάρτες.
Τα αγροτεµάχια είναι ιδιαιτέρως ετερογενή. Η αυξανόµενη δειγµατοληψία θα
οδηγήσει

στον

ακριβή

χαρακτηρισµό

της

παραλλακτικότητας

εντός

του

αγροτεµαχίου. Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία συστηµάτων Μεταβλητών Εφαρµογών
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και στα µοντέλα καλλιεργειών αναµένεται να προωθήσουν γρήγορα µια υψηλότερη
χωρική πυκνότητα των µετρηµένων παραµέτρων του εδάφους και των καλλιεργειών.
Οι αισθητήρες απαιτείται να είναι γρήγοροι, αποδοτικοί και να µπορούν να
αξιολογήσουν τους σηµαντικούς παράγοντες στην παραγωγή. Οι Moran et Al (1996)
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι επίγειοι αισθητήρες παρέχουν σηµαντικές
πληροφορίες για την οργανική ουσία και την υγρασία του εδάφους, την ικανότητα
ανταλλαγής κατιόντων, τα ποσοστά αζώτου και νιτρικών αλάτων, τη συµπίεση, την
εδαφολογική σύσταση, το επίπεδο αλατότητας, την ανίχνευση ζιζανίων και την
κάλυψη των καταλοίπων από τις καλλιέργειες..
Αυτές οι παράµετροι καθώς επίσης το pH του εδάφους, η διαθεσιµότητα του σε
φώσφορο και κάλιο δεν µπορούν να εξακριβωθούν από την τεχνολογία ανίχνευσης
από απόσταση. Επιπλέον, η χρήση των επίγειων αισθητήρων σε πραγµατικό χρόνο
παρέχει στους καλλιεργητές τον έλεγχο του συγχρονισµού της απόκτησης στοιχείων
που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τις τεχνικές αισθητήρων από δορυφόρους ή
από αεροσκάφη. Οι αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί ή είναι εν εξελίξει για να
µετρήσουν της συνθήκες της καλλιέργειας και του εδάφους συµπεριλαµβανοµένης
της οργανικής ουσίας του εδάφους, της περιεκτικότητας του σε υγρασία, της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας, του θρεπτικού επιπέδου, και του συντελεστή ανάκλασης
καλλιεργειών και ζιζανίων (Sudduth et Al, 1997).
Μερικοί σηµαντικοί δείκτες µπορούν να καθοριστούν περισσότερο από τις
σχέσεις τους µε άλλες µεταβλητές παρά από τον άµεσο προσδιορισµό. Η
εδαφολογική αγωγιµότητα είναι κατάλληλη για τις ταυτόχρονες δοκιµές, της
αλατότητας, της εδαφολογικής υγρασίας, της οργανικής ουσίας, της ικανότητας
ανταλλαγής κατιόντων, του εδαφολογικού τύπου και της εδαφολογικής σύστασης,
που διεξάγονται σε πραγµατικό χρόνο.

2.2.4 Συµβουλευτικό σύστηµα τηλε-ενηµέρωσης αγροτών για την άρδευση
των καλλιεργειών

Η ορθολογική χρήση του νερού είναι µια αναγκαιότητα σε περιοχές µε έλλειψη
νερού. Στην αναπτυγµένη γεωργία, οι απώλειες της παραγωγής λόγω µη σωστής
θρέψης ή φυτο-υγείας έχουν µειωθεί σηµαντικά, ενώ αυτές που έχουν σχέση µε τη
διαθεσιµότητα του νερού άρδευσης συνεχίζουν να είναι µεγαλύτερες από τις
απώλειες που προκαλούνται από όλες τις άλλες αιτίες συνολικά. Γι' αυτό τα
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τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα του νερού άρδευσης µέσω καλύτερης διαχείρισης.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες άρδευσης µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά τους
αγρότες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα
χρήσης του νερού, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
και συµβάλλοντας στην αειφορία του αγροτικού τοµέα. Ένα τέτοιο πληροφοριακό
σύστηµα τηλε-ενηµέρωσης των αγροτών για σχεδιασµό της άρδευσης, βασισµένο σε
πραγµατικά δεδοµένα (κλιµατικά, έδαφος, καλλιέργεια) αναπτύχθηκε και λειτουργεί
στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράµµατος BEWARE µε στόχο να προωθήσει την
ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης. Η πληροφορία για την αρδευτική δόση στους
αγρότες δίνεται µε ένα απλό τηλεφώνηµα, µέσω υπηρεσίας αυτόµατης εξυπηρέτησης
που χρησιµοποιεί την τεχνολογία αναγνώρισης φωνής. Οι αγρότες των περιοχών
εφαρµογής ενηµερώθηκαν για τη λειτουργία της αυτόµατης τηλεφωνικής υπηρεσίας,
για να δίνουν στο σύστηµα τις αναγκαίες πληροφορίες (τοποθεσία καλλιέργειας,
είδος καλλιέργειας, τύπος εδάφους, ηµεροµηνία προηγούµενης άρδευσης).
Για την καταγραφή της υγρασίας του εδάφους εγκαταστάθηκε ένα δίκτυο
αισθητήρων υγρασίας εδάφους µέχρι βάθους ενός µέτρου και στα δύο τµήµατα του
αγρού. Παράλληλα γίνονταν µετρήσεις της υδατικής κατάστασης της καλλιέργειας
και

των

φυσιολογικών

λειτουργιών

του

φυτού

που

εξαρτώνται

από

αυτή(φωτοσύνθεση, διαπνοή κ.λπ.). Η ποσότητα του νερού άρδευσης καταγραφόταν
µε τη χρήση υδροµέτρων.

2.2.5 Συσχέτιση χαρτών παραγωγής και ηλεκτρικής αγωγιµότητας στο
βαµβάκι

Η µελέτη των χαρτών παραγωγής βαµβακιού επί δύο χρόνια στην Ελλάδα
έδειξε µεγάλη µεταβλητότητα της παραγωγής µέσα στο ίδιο χωράφι. Ακόµη και σε
αγροτεµάχια µικρής έκτασης, ζώνες διαφορετικής παραγωγής είναι εµφανείς. Οι
συστηµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή αφορούν τη δοµή και τις
φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους, που καθορίζουν άµεσα την τιµή της
ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε κάθε σηµείο του χωραφιού. Από µετρήσεις που έγιναν
σε καλλιέργεια βαµβακιού στη χώρα µας και σε αγροτεµάχια της Κεντρικής Ελλάδας,
προέκυψε ότι σε πολλά αγροτεµάχια υπάρχουν διαφορές στην παραγωγή που
µπορούν να οµαδοποιηθούν σε ζώνες διαφορετικής παραγωγής.
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2.2.6 Ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων

Οι τεχνολογίες που παρέχουν πληροφορίες µπορούν να δώσουν την απάντηση
στην αγορά και στις κοινωνικές πιέσεις. Υπάρχουν πλέον τεχνικές για να
πραγµατοποιούνται ακριβείς µετρήσεις και να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για την
κατάσταση του καλλιεργήσιµου εδάφους. Σήµερα, παρ’ όλο ότι υπάρχει η
δυνατότητα να αποκτηθούν δεδοµένα µέσω εργαλείων όπως οι αισθητήρες που
λειτουργούν δίνοντας συνεχείς πληροφορίες, τα όργανα ελέγχου παραγωγής και οι
γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων, πολλές φορές δεν υπάρχει η δυνατότητά να
ερµηνευτούν αυτά τα δεδοµένα.
Όπως ακριβώς η αειφορική γεωργία χρειάζεται γνώσεις πολλών επιστηµονικών
κλάδων για να υλοποιηθεί, έτσι και η γεωργία ακριβείας προκύπτει ως σύγκλιση
διάφορων τεχνολογιών µε εφαρµογή σε αρκετές διαχειριστικές πρακτικές. Κάθε
τοµέας της τεχνολογίας που παρέχει πληροφορίες µικροηλεκτρονική, αισθητήρες,
υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες είναι µία εξελικτική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης.

Εικ. 2.1: Ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων
Οι αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους που λειτουργούν στα αγροτικά
µηχανήµατα, οι εφαρµογείς λιπάσµατος, και τα συστήµατα χαρτογράφησης
παραγωγής είναι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του τοµέα της
γεωργίας από την βιοµηχανία. Η γεωργία ακριβείας περιλαµβάνει την ολοκλήρωση
αυτών των τεχνολογιών πληροφοριών µε την αγρονοµική γνώση. Το επόµενο µεγάλο
βήµα στον κόσµο της πληροφορικής, µετά τη δηµιουργία του παγκοσµίου
διαδικτυακού χώρου είναι η σύνδεση του ψηφιακού µε τον φυσικό κόσµο.
Σχετικά µε την παρατήρηση του φυσικού κόσµου µέσω του ψηφιακού, µέχρι
πρόσφατα υπήρχαν αρκετοί περιορισµοί σε ότι σχετίζεται µε την κλίµακα και την
λεπτοµέρεια τέτοιων παρατηρήσεων. Την κατάσταση αυτή έρχονται να αλλάξουν τα
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ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, µια νέα κατηγορία δικτύων υπολογιστών που
υπόσχονται, σε ένα βαθµό, να γεφυρώσουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσµο και να
µας βοηθήσουν στην καλύτερη παρατήρησή του, αλλά και να γίνουν µέρος της
καθηµερινότητάς µας. Με τον όρο ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων εννοούµε ένα
πλήθος υπολογιστικών κόµβων, οι οποίοι διαθέτουν µικρό φυσικό µέγεθος,
δυνατότητες ασύρµατης επικοινωνίας και φέρουν αισθητήρες που τους επιτρέπουν να
παρατηρούν διάφορα φυσικά µεγέθη(όπως θερµοκρασία, υγρασία, κτλ.). Το πλήθος
των κόµβων, οι υπολογιστικές τους δυνατότητες, το µέγεθός τους, το είδος των
αισθητήρων τους, κτλ, είναι όλοι τους παράγοντες που µεταβάλλονται και µπορούν
να διαφέρουν ανάλογα µε την εφαρµογή για την οποία προορίζονται.
Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων έχουν ξεκινήσει κάποια βήµατα και στον
χώρο της γεωργίας ακριβείας. Χρίζουν προσοχής, γιατί µπορεί να αποδειχθούν
πολύτιµα στα χέρια κάποιου αγρότη που εφαρµόζει πρακτικές ακριβείας, και αυτό
γιατί µπορούν να κάνουν µια σειρά από διαδικασίες και µετρήσεις που διαφορετικά
θα ήταν δύσκολο. Αυτές είναι:

Καλλιέργειες - Γεωργία ακριβείας:
o Πρόβλεψη ξεσπάσµατος
o Προειδοποίηση -

ασθενειών

διάγνωση παγετού

o ∆ιαχείριση άρδευσης
o Παρακολούθηση υγρασίας

χώµατος

o Παρακολούθηση υγρασίας

φύλλων και προσβολής από ηλιακή ακτινοβολία

o Παρακολούθηση

περιεκτικότητας

αλάτων

στο

χώµα

–

Ηλεκτρική

αγωγιµότητα χώµατος
o Βελτιστοποίηση ελλειµµατικού

ποτίσµατος (deficit irrigation)

o Εξοικονόµηση νερού

Επίσης είναι χρήσιµα και σε πιο γενικευµένους γεωργικούς τοµείς όπως:
o ∆ιαχείριση φυτωρίων
o Μελέτη µικροκλίµατος
o Ρύπανση αέρα –

- Μετεωρολογικοί σταθµοί

Παρουσία χηµικών ενώσεων

o Ρύπανση εδάφους

και υδάτων

o Παρακολούθηση ποιότητας
o Παρακολούθηση στάθµης

νερού

και ροής νερού
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Οι παραπάνω υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απλά µερικά από τα
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν. Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων ενδείκνυνται για
παρακολούθηση περιοχών που δεν έχουν υποδοµές (γραµµές καλωδίων, δεδοµένων,
ρεύµατος κλπ). Η εγκατάσταση και λειτουργία είναι γρήγορη και δεν απαιτείται
ιδιαίτερη προετοιµασία. Επίσης αναπροσαρµογή και αναδιάταξη των σηµείων
µέτρησης γίνεται µε χαµηλό έως µηδενικό κόστος. Το συνολικό κόστος είναι πολύ
χαµηλότερο σε σχέση µε αντίστοιχα ενσύρµατα συστήµατα όπου απαιτούνται πολλά
µέτρα καλωδίων. Τέλος είναι εύκολη η εγκατάσταση περισσότερων αισθητήρων και
σε δυσκολότερα σηµεία για πιο ακριβείς µετρήσεις.

2.2.7 Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (ΣΓΠ) και λογισµικό
χαρτογράφησης
Το ΣΓΠ είναι µία οργανωµένη συλλογή από υπολογιστές, λογισµικό,
γεωγραφικά δεδοµένα και προσωπικό, σχεδιασµένη να λαµβάνει, αποθηκεύει,
ενηµερώνει, διαχειρίζεται, αναλύει, και παρουσιάζει όλα τα είδη της πληροφορίας
του γεωγραφικού χώρου.
Τα ψηφιακά γεωγραφικά δεδοµένα που µπορούν να αποθηκευτούν, να
αναλυθούν, να ενσωµατωθούν, και να επιδειχθούν σε διαφορετικές απεικονίσεις ,
διαµορφώνουν τον πυρήνα της γεωργίας ακριβείας. Το GIS µπορεί να αποθηκεύσει
τα αγροτικά αρχεία των εισροών και των αποτελεσµάτων τους σε µια χωρική σειρά.
Παραδείγµατος χάριν, τα δεδοµένα που αφορούν τις εφαρµογές αµειψισποράς, του
οργώµατος, των θρεπτικών ουσιών και των φυτοφαρµάκων, της καλλιέργειας, του
εδαφολογικού τύπου, των δρόµων, µπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικά layer.
Το GIS θα ενισχύσει άλλα συστατικά της γεωργίας ακριβείας όπως η παρακολούθηση
της παραγωγής και της έρευνας που διεξάγεται στο αγροτεµάχιο (δηλ., µοντέλα
καλλιεργειών και τεστ αποτελεσµατικότητας) καθώς επίσης θα παράσχει την
καλύτερη τήρηση αρχείων για τους παραγωγούς.
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2.2.8 Συστήµατα χαρτογράφησης συγκοµιδής (Yield mapping Systems)
Τα συστήµατα χαρτογράφησης συγκοµιδής καταγράφουν τη σχετική κατανοµή
του χώρου της παραγωγής ενώ γίνεται η συγκοµιδή. Αυτά τα συστήµατα συλλέγουν
στοιχεία όσον αφορά την καλλιέργεια και χαρακτηριστικά όπως η περιεκτικότητα σε
υγρασία. Οι χάρτες που προκύπτουν µπορούν να επεξηγήσουν εντυπωσιακά τους
τοµείς της παραλλακτικότητας της παραγωγής είτε από τις φυσικές διαδικασίες είτε
από τις γεωργικές πρακτικές. Επειδή η απόδοση είναι ένας βασικός παράγοντας στις
περισσότερες αποφάσεις διαχείρισης, οι ακριβείς χάρτες παραγωγής επιδιώκονται για
να επιβεβαιώσουν τις αποφάσεις του χειρισµού του χώρου.

Εικ. 2.2 : Αισθητήρες υγρασίας εδάφους.
Τα όργανα καταγραφής συγκοµιδής έχουν αναπτυχθεί για µερικές µόνο
καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών και δηµητριακών. Αξιόπιστα όργανα ελέγχου για τα
λαχανικά, τα φρούτα, το βαµβάκι, και άλλες µεγάλης αξίας συγκοµιδές είναι αυτήν
την περίοδο υπό ανάπτυξη αλλά δεν είναι ακόµα ευρέως διαθέσιµα. Η παραγωγή
είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί για τα φρούτα ή άλλες καλλιέργειες που µαζεύονται
µε το χέρι. Η χρήση των οργάνων ελέγχου παραγωγής περιορίζεται αυτήν την
περίοδο στις καλλιέργειες που συλλέγονται µηχανικά σε ένα ενιαίο πέρασµα, όπως οι
πατάτες, τα ζαχαρότευτλα, και οι ντοµάτες επεξεργασίας. Άλλες τεχνικές όπως η
τηλεπισκόπιση µπορούν να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για τα όργανα ελέγχου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•

•

•

•

•

Η αειφορική γεωργία παρουσιάζει µια εντελώς νέα αντίληψη στον χώρο της
γεωργίας. Αποβλέπει στην διαφοροποίηση της συµβατικής γεωργίας καθώς
στοχεύει σε συγκεκριµένους τοµείς και κρίνεται αναγκαία η µετάβαση από την
συµβατική στην αειφορική γεωργία. Αυτό γιατί η συµβατική γεωργία έχει
επίδραση αρνητική σε όλο το οικοσύστηµα του πλανήτη µας.
Η λανθασµένη διαχείριση της γεωργίας έχει επιφέρει ρύπανση αέρα και υδάτων,
αλλοίωση εδάφους, απειλεί την βιοποικιλότητα, παρουσιάζεται µείωση
υδάτινων πόρων, αλλοίωση αγροτικών προϊόντων και άρα φόβος κατανάλωσης
και πολλά ακόµη αρνητικά που παρουσιάστηκαν.
Η αειφορική γεωργία έχει τις λύσεις σε κάθε πρόβληµα και ανησυχία που
προκύπτει. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη µετάβασης σε αειφορικές λύσεις
καθώς προτείνονται εφικτές τακτικές διατήρησης του περιβάλλοντος, ενώ
παράλληλα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι κοινωνικοί παράγοντες και προβλέπεται
η οικονοµική πλευρά της γεωργίας που ως σκοπό έχει την διαβίωση της
αγροτικής οικογένειας που αποτελεί την βάση της κοινωνίας µας.
Οι δείκτες της αειφορικής γεωργίας και η προβολή τους σε κυβερνήσεις και
οργανισµούς παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Αυτή η προσπάθεια συγκέντρωσης
στοιχείων για την εκτίµηση της αειφορίας είναι πολύ σηµαντική γιατί
αναγνωρίζει τους στόχους και εξετάζει στατιστικές κάνοντας εφικτή την
επίτευξη των στόχων.
Η ενηµέρωση των αγροτών για την αναγκαιότητα χρήσης των νέων
τεχνολογιών και η προβολή της αειφορικής γεωργίας κρίνεται απαραίτητη.
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