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ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Δουλεύοντας μαζί με τη φύση και όχι
εναντίον της
Επιστροφή στις ρίζες της γεωπονικής
επιστήμης: Το “ζωντανό” έδαφος και η
ριζόσφαιρα
Ο ρόλος του αγρότη: όχι μόνο
παραγωγή, αλλά και μεταποίηση και
πώληση τροφίμων, παροχή
υπηρεσιών οικοσυστήματος και
κοινών αγαθών (δέσμευση αερίων του
θερμοκηπίου σε εδάφη,
βιοποικιλότητα και αποκατάσταση
τοπίου, παραγωγή καθαρού νερού)
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΑΛΛΑΓΗ
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Επιλέγοντας μια διαδρομή μετάβασης και
καθορίζοντας μια ταχύτητα αλλαγής
Ανάπτυξη του οικολογικού δικτύου μέσα
και γύρω από το αγρόκτημα,
διπλασιάζοντας την υπάρχουσα
βιοποικιλότητα εντός ενός διαστήματος
πέντε ετών
Σχεδιασμός αμειψισποράς, πολυετών
καλλιεργειών και διαχείρισης
χορτολιβαδικών εκτάσεων
Αποκατάσταση της δομής, της γονιμότητας
και της ζωής του εδάφους
Επανεξέταση των κύκλων θρεπτικών
ουσιών
Ενσωμάτωση καλλιεργειών, ζώων και
δέντρων
Προγραμματισμός για την ουσιαστική
μείωση των εμπορικών συνθετικών
εισροών (συνθετικά λιπάσματα,
φυτοφάρμακα κτλ), ενέργειας και
γεωργικών αποβλήτων
Μείωση του κόστους παραγωγής με κάθε
δυνατό και ρεαλιστικό τρόπο
Επεξεργασία προϊόντων
Μάρκετινγκ προϊόντων μέσω μικρών,
τοπικών και μεσαίων αλυσίδων
εφοδιασμού, υψηλής προστιθέμενης αξίας,
Ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων και
άλλων αγροοικολογικών αγροτών για
ανταλλαγή γνώσεων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Αντικατάσταση εισροών βασισμένων
σε ορυκτά καύσιμα από οικολογικές
διαδικασίες και υπηρεσίες
οικοσυστήματος
Επένδυση στη βιοποικιλότητα σε όλα
τα επίπεδα
Με βάση τους τοπικούς πόρους
= ενδογενή γονιμότητα του
εδάφους
≠ μαζική χρήση εμπορικών
εισροών
Παρατήρηση, προβληματισμός και
απόκτηση και ανταλλαγή γνώσεων

AGROECOLOGY

EUROPE

–

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Δ

ΕΛΤΙΟ

Από
τη συμβατική γεωργία στις αγροοικολογικές πρακτικές”
-ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ“

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
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Αποκατάσταση της γονιμότητας
του εδάφους (μίξη ειδών, μόνιμη
κάλυψη εδάφους, χρήση
ψυχανθών, κοπριά αγροκτήματος,
κομποστοποίηση...) και δομή
(ελαχιστοποίηση άροσης, φυτά
κάλυψης, ενσωμάτωση φυτικών
υπολλειμάτων στο έδαφος..)
Έλεγχος ασθενειών με την
αποκατάσταση του “ζωντανού »
εδάφους
Έλεγχος εχθρών των καλλιεργειών
μέσω του σχεδιασμού και της
ανάπτυξης ενός οικολογικού
δικτύου που αυξάνει τους
πληθυσμούς των φυσικών
θηρευτών και παρασίτων τους
Έλεγχος ζιζανίων μέσω
αμειψισποράς (καλλιέργεια
ψυχανθών), ανταγωνιστικές
καλλιέργειες, φυτά κάλυψης και
ενσωμάτωση φυτικών
υπολειμμάτων,..
Συνδυασμός καλλιέργειας φυτών
και κτηνοτροφίας σε επίπεδο
αγροκτήματος ή / και περιοχής
Αύξηση της ποικιλομορφίας των
καλλιεργειών σε χρόνο και χώρο,
συμπεριλαμβανομένων
καλλιεργειών ανθεκτικών στις
κλιματικές πιέσεις

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥ

Δημιουργία θέσεων εργασίας στο
αγρόκτημα, που επιτρέπει τη διαδοχή
από τις νέες γενιές αγροτών
Δημιουργία επαφής με πελάτες /
καταναλωτές και γειτονικούς
αγροοικολογικούς αγρότες
Αποκατάσταση του νοήματος της
γεωργικής εργασίας: Διατροφή των
ανθρώπων με υγιεινά και νόστιμα
τρόφιμα
Τοποθετήστε το αγρόκτημά σας σε
διατροφικές ζώνες γύρω από πόλεις
Ανάπτυξη δικτύων παραγωγών,
μεταποιητών και διανομέων
Συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και τη
διατήρηση του τοπίου μέσω μιας
πραγματικά βιώσιμης γεωργίας
Συμμετοχή στην προώθηση του ρόλου
των αγροτών στη διασφάλιση της
ποιότητας της γεωργικής παραγωγής
και ορισμένων ζωτικών κοινών αγαθών,
συμπεριλαμβανομένης της
βιοποικιλότητας, του εδάφους, του αέρα
και του νερού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά μας, τις δραστηριότητες και τα
διαδικτυακά σεμινάρια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.agroecology-europe.org
Με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Fondation de France

