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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, το επίκεντρο και την αποδοτικότητά της, οι αγρότες 

χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία.

 Ο κύριος στόχος του οργώματος είναι, φυσικά, η προετοιμασία των καλύτερων συνθηκών του εδάφους

για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, αλλά και η διατήρησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου

βλάστησης.
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Παρόλο που έχει πολλά πλεονεκτήματα, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις 

στις συνθήκες και τα αποτελέσματα παραγωγής, καθώς και στο περιβάλλον.

o Τα εργαλεία και τα μηχανήματα παρεμβαίνουν στο έδαφος, επηρεάζοντας 

τα στοιχεία και τις ιδιότητές του. Τα χημικά στοιχεία, η δομή, οι ιδιότητες 

του νερού και του αέρα υπόκεινται σε σημαντική πίεση. 



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, οι υψηλότερες αποδόσεις των φυτών επιτυγχάνονται μετά την 

κλασικό όργωμα.

 Θα πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι η ανταπόκριση των φυτών σε διαφορετικές μεθόδους και 

συστήματα  εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες (ιδίως από την 

ποσότητα και την κατανομή των βροχοπτώσεων σε διαφορετικές περιόδους καλλιέργειας).

→ Έτσι, κάποιες χρονιές τα φυτά αποδίδουν καλύτερα μετά απευθείας σπορά παρά μετά το όργωμα. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πιο ευνοϊκές συνθήκες νερού που επικρατούν τη στιγμή της σποράς, 

επιτρέποντας στα φυτά να αναπτυχθούν.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ2



Σε όλες τις χώρες υπάρχει συγκεκριμένες περίοδοι βλάστησης.

 Τα εποχιακά τρόφιμα είναι σημαντικά για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς βοηθούν στη διατήρηση 

των τοπικών χωραφιών μικρής κλίμακας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την τοπική γεωργία και τους 

αγρότες που επιλέγουν να καλλιεργούν με βιώσιμο τρόπο.

 Τα τοπικά τρόφιμα έχουν λιγότερα χημικά συντηρητικά και καθώς αναπτύσσονται σε κοντινές περιοχές, 

δεν χαλούν κατά τη μεταφορά. 

 Επιπλέον, οι καλλιέργειες συλλέγονται όταν είναι φρέσκιες για να διασφαλιστεί η πυκνή περιεκτικότητα 

σε θρεπτικά συστατικά.
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Η περμακουλτούρα δεν επιτρέπει τη χρήση χημικών λιπασμάτων, καθώς υπάρχουν πολλά φυσικά λιπάσματα.

o Κάθε φορά που συλλέγονται τα λαχανικά και τα φρούτα, τα θρεπτικά συστατικά και τα μέταλλα 

λαμβάνονται από το έδαφος, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, αλλιώς η σύσταση του εδάφους θα 

εξασθενήσει.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ4

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να γίνει αυτό είναι η εφαρμογή 

κομπόστ ή σπιτικών λιπασμάτων που παράγονται από πράγματα που έχουμε 

συνήθως στο σπίτι μας. Έτσι , είναι δυνατό να μειώσουμε τον αριθμό των 

εισροών που εισάγονται στο σύστημα και να βοηθήσουμε στη δημιουργία 

ενός πιο κλειστού συστήματος - από έδαφος σε έδαφος.



Η εφαρμογή των αρχών της περμακουλτούρας στην προσωπική μεταφορά μπορεί να ωφελήσει την τοπική

κοινότητα, καθιστώντας την πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη.

o Oι προσωπικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Οι

άνθρωποι, επιλέγοντας μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον. 

Ορισμένες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης έχουν γεμίσει από ποδήλατα (οι τιμές των καυσίμων είναι επίσης πολύ

υψηλές καθιστώντας το ποδήλατο μια σοφή επιλογή)

o Οι ηλεκτρικές μεταφορές αποτελούν ένα κομμάτι αλλαγής, αλλά δεν μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από

τους κινδύνους, εκτός εάν τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές.
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o Μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα είναι μια εγκατάσταση

που καίει τα απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός ο

τύπος ενεργειακής μονάδας μερικές φορές ονομάζεται αποτεφρωτήρας

απορριμμάτων, εγκατάσταση αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων, ανάκτηση

ενέργειας ή μονάδα ανάκτησης πόρων.

o Η κυματική ενέργεια, γνωστή και ως ωκεανική κυματική ενέργεια, είναι ένα

άλλο είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που χρησιμοποιεί τη δύναμη των

κυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κινητική ενέργεια του

κύματος περιστρέφει έναν στρόβιλο που είναι συνδεδεμένος με μια

γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
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o Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι ένας είδος αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας που

χρησιμοποιούνται από τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια περιόδων

υψηλής ηλεκτρικής ζήτησης, το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται μέσω στροβίλων

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ξεκινώντας μια αγορά στον κήπο 

https://veganpermaculture.org/growin
g/starting-a-market-garden-interview-
with-jo-dave/

ΒΙΝΤΕΟ 1

https://veganpermaculture.org/growing/starting-a-market-garden-interview-with-jo-dave/
https://www.youtube.com/embed/Y9ZukMyejLk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Y9ZukMyejLk?feature=oembed
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